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 هتساردو هنأشن

 ۱۳۵۶ ماع دلو

 يركلا نآرقلا

 ماع ةيسايشلا يف اهحاتقا نيح ةموكحلا ةسردمب قحتلا مث
 ماع ةديربب ةيلصيفلا ةسردلا يف ةيئادنبالا هتسارد لمكأو ھ۹

 ةديربب يملعلا دهعملاب قحتلا مث ؛يئادتبالا يف ًاسّردم نيعتو ھ۱

 ةيلكب قحتلاو ھ۱۳۷۷ ماع هنم جرختو ھ۱۳۷۳ ماع هحاتتفا دنع

 ريتسجاملا ةجرد لاث مث ۱۳۸۱ ماع اهنم جرختو :ضايرلاب ةعيرشلا

 .ىسيعلا ميركلادبع نب زيزعلادبع :ةججرتلا بك (۱)



 ةیفیظولا هلامعأ

 سیردتلل لقت مث ؛ضایرلا
 مث ؛ءاضقلل يلاعلا دهملا يف مث لوصآ ةيلكي ايلعلا تاساردلا

 ةدم ءاهتلا دعب هيف سيردتلل داع مث «ءاضقلل يلاعلا دهعملل ًاریدم يع
 :ةيملعلا ثوحبلا ةنجللا يف ًاوضع لقن مث یرادالا

 .لمعلا سر ىلع لازی الو

 :ىرخألا هلامعأ

 عمجملا يف وضعو «ءاملعلا رابك ةئيه يف وضع خيشلا ةليضف
 ىلع فارشالا ةنجل يف وضعو ؛ةطبارلل عباتلا ةمركلا ةكمب يهقفلا

 توحبلل ةمئادلا ةنجللا يف ارضع هلمع بناج لإ جلا يف ةاعدلا

 نب بعتم ريمألا عماج يف ًاسردمو ًایطخو آمامإو :ءاتفإلاو ةيملعلا
 لع رون) جمارب يف ةباجإلا يف كراشيو ءزلملا يف دوعس لآ زيزعلادبع

 تالجلا يف ةمظتنم ٍتاكراشم هتليضفل نأ ایک تعاذالا يف (بردلا

 ءاهضعب عبطو عمج ؛یواتفو لئاسرو تاساردو ثوحي ةئيه لع ةيملعلا
 ربتسجالا يتجرد يف ةيملعلا لئاسرلا نم ريثكلا لع فرشي هتليضف نأ ایک

 ا ___-تتحححصفسل ااا



 دمحم خيشلا ةلیضفو «ةديرب عماج يف هسورد رضحي ناك ثيح هدیح
 غیشلا ةليضفو «يفيفع قازرلادبع خيشلا ةليضفو ءيطيقنشلا نيمألا

 «يهيلبلا ميهاربإ نب حلاص خيشلا ةليضفو ءيتيكسلا نمحرلادبع نب حلاص
 «يفيلخلا حلاص نب ہللابع خیشلا ةليضفو ؛ليبس نب دمحم خيشلا ةلیضفو

 نب دوح خيشلا ةليضفو ؛نسحلا دبعلا دیع نب ميهاربإ خيشلا ةليضفو

 رهزألا خویش نم مهريغ ىلع ذملتتو .رصانلا يلعلا حلاص خيشلاو ءالفع
 :ةيرعلا ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلا يف نیدتلا

 :اهزربأ نم ؛ةريثك تافلؤم خيشلا ةليضفلا

 وهو هثيراوملا يف [ةيضرفلا ثحابما يف ةيضرملا تاقيقحتلا] ١-

 .دلجم :ريتسجاملا يف هتلاسر



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 يف هتلاسر وهو «[ةيمالسإلا ةعيرشل

 ریغص دلج [داقتعالا حيحص ىلإ داشرالا] -۳

 ریغص دلجم [ةيطساولا ةدیقعلا حرش] ٤-

 یک دلج [باثکلا ضعب هيف أطخأ اق نایبلا] ٥-

 .نادلجم [ةوعدلاو ةديقعلا يف تارضاحم عومج]-٦

 .تادلج ةعبرأ يف [ةيرصعلا تابسانملا يف ةیربنلا بطخلا] -۷

 السال زیددجلا مالعأ نم] -۸
 ةفلتخ عیضاوم يف لئاسر -۹

 ىلع رون) جمانرب نم ةغّرفم [هقفلاو ةديقعلا یت یواتف عومج] -۰

 ءازجأ ةعبرأ هم زجنأ دقو (بردلا

 .[؛مالسإلا يف مارح او لالحلا» باتک دقن]-١

 حرش «[باهولادبع نب دمحم خیشلل «دیحوتلا باتک» حرش] -۲

 .يسردم

 دبع نب دمحم خيشلا قح يف بيطخلا هركذ ام لع بيقعتلا] -۳

 .[باهولا

 س نی



 ةرازوب ةيوناثلا ةلحرلا يف ناررقم نآزج [دیحوتلا با

 يذلا اذه وهو «[؛ةوعدلا ةلجم» يف ترشن تالاقمو ىواتف] -۹

 ةرعذلا باتك] نمض رشن

 اهتم «ةيملعلا لئاسرلاو ثوحبلاو بتكلا نم ديدعلا ىلع ةوالع
 ,عیطلل هقيرط يف وه ام اهنمو ؛عوبطم وه ام

 انخيش تانسح نيزاوم يف هلعجي نأو «هب عفتي نأ ىلاعت هللا لاسن

 .بیج عيمس هاب



 انين ىلع نالمکالا نامتألا مالسلاو ةالصلاو نيل املا بر هلل دمحلا

 ,نیدلا موي ىلإ هعابتأو هباحصأو هلآ لعو دمحم

 مکایحو ہناکربو هللا ةحرو مكيلع مالسلا ؛تاوخألاو ةوخإلا ی

 .(ةوعدلا بكوم ين) مكجانرب يف دید الا اذه عم هللا

 نب حلاص /روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص وه مویلا ذه يف انقیض
 رابك ةئيه وضعو هاتف ةمئادلا ةتجللا وضع نازوفلا هللادبع نب نازوق

 ءالعلا

 - ًاعيمج مکمساب ۔ بحرآ نأ الإ كيم ال ءاقللا اته علطم يف

 رعد ةباجإب هلضفتو همركت هل ًاركاش ؛حلاص خیشلا ةلیضفلا بحاصب
 ,حلاص خيش اي هللا مكايحف :جمانربلا

 يف عمتسن نأ جمانربل اذه يف هيلع اندنعا ام هللا مكظفح حلاص خيش

 نايبل متلضفت اذإ مکنم عمتسن نأ اندوب میرکلا انفيض نم ءاقل لك ةيادب

 ؟تنا نی مکنادنو مكدلوم نع بضتقم زجوم



 تحت ةرجهلل ۱۳1۸ ةنس يف مث ؛يماظنل ميلعتلا داجيإ لبق ةعبتلا
 ةساردلا تلمكأ مث هاب تقحتلاف ةيسايشلا انتدلب يف ةیئادتبالا ةسردلا
 مث .ةينادتنالا ةداهشلا تلت ثيح ةرجهلل ۱۳۷۱ ماع يف ةيئادتبالا
 ةنيدم يف يملعلا دهعملا حت مث نس ةد يتادتالا يف ًاسردم تنيعت

 ةسارذلا تلمكأو ء۱۳۷۳ ماع يق هب نيقحتلملا لوأ نم تنكف ؛ةديرب

 تلمكأو ضایرلا يق ةعيرشلا ةيلكب تقحتلا مث .ةيوناثلاو ةطسوتلا
 .اهيف ةيلاعلا ةساردلا

 ضايرلاب يملعلا دهعملا يف ًاسردم تنیعت ةيلكلا نم يجرخت دعبو

 ةيلك يف سيردتلل تل مث ؛نیتنس ةدمل
 ال نيدلا لوصأ ةيلكي سيردتلل تلقت - ةبلكلا هذه يف سيردتلا يف

 لوصأ ةيلك يف سيردتلل تلقُث «تايلكلا اهيف تددعتو ةعماجلا تحف

 انو - ةرتفب اهدعب مث همی



 اهيف ايلعلا تاساردلابو نيدلا تلقت مث تا

 هيف تيقب ةرادإلل ةيماظنلا ةدملا تمت امل مث «تاونس تس ةدمل ءاضقلا يف

 ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ةيوضع لإ تلق مث ؛هقفلل ًاسردم

 هلل دمح او لازأ الو ءاتفإلاو

 اذه لالخ ةقيقحلا يف شا مكباثأ حلاص خيش اي متسحأ :لاوس

 مكميلعتو قیلکلاب مكقاحتلاو ؛ميلعتلا يف تايادبلا نم كرابلا راوشلا
 'تايصخشلا نم ديدعلا كانه نأ بل :حلاص خيش اياهيف

 ؛يعرشلا ملعلا بلط وحن مكهجوت ىلعو مكتايح ىلع رثأ اه ناك يتلاو
 مهنع متذخأ نيذلا ياشلا نم ديدعلا كاته :لوقت نأ حصألا ىلع وأ

 هذه زربأ وأ ضعب ىلإ مكتليضق نم متن نأ نكم له :مھنع متيقلتو
 ؟داسالا

 ؛میلعتلا لحارم يف نيريثك نیسردم لع تملعت انأ ہللا دمحلا -

 رخ يئالمز نعو ينع هللا مهازجو - هلل دمحلاو - مهب تعفتاو

 ةلحرملا يف ملعلا لهأ نم مهنم تدفتسا نم زربأ نم نکلو ؛ءازجلا
 يف فسويلا هللا فيض نب ميهاربإ خیشلا :امه نانثا ةيتادتبالا

 يف ديبع نب نسحلادبع نب ميهاربإ خيشلا ةليضف مث :ةيسايشلا ةسردم
 ةيئادتبالا تلمكأ ينأل ةيئادنبالا ةسداسلا ةنسلا يف تنك امدنع ةديرب



 هنم تدغتسا هللا هحر يهيلبلا ميهاربإ نب حلاص خب

 .ديحوتلاو هققلا يف مهب تعفتنا نم زربأ نم ءالؤه «هقفلا ملع يف

 خیشلا ةليضف نم تدقتسا دقف ةعیرشلا ةيلك يف ةيلاعلا ةلحرل امأو
 «ثيراوللو نضئازفلا ماع ةيلكلا يف ينسرد دقق ها هحر زاب نب زيزعلادبع

 = هلا هحر -يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا ةمالعلا :ةيلكلا يف يياشم نمو
 خيشلا ةمالعلا اتخیش ةليضف نم تدغتسا كلذكو «لوصألا ةدام يف
 كلذكو قدیقعلا ملعو لوصألا ةدام يف هللا همحر - يفيفع قازرلادبع

 ق هعم ةدملا تناك نإو - هقفلا يف تدفتسا

 فللاەحر يفيلخلا حلاص نب ہللدیع خيشلا

 .مهمولعب تعفتنا نم زربأ نم ءالؤه

 فصلا ملعو ةيرعلا ةغللا ملع يف نيرصلا انياشم نم تدفتساو

 یقفلا ةمالعلا ةليضف نم - ةر



 رفغ - مهنم ةذف ةيملع تایصخش نم تدفتسا «ناييلاو ةغالبلا ملعو

 الزه - مهءايحأ ظفحو مهتاومأل هللا
 ةمالعلا سورد .ةديرب يف يتسارد ةدم يف رضحا
 ضئارفلاو وحنلاو دیحوتلاو هقفلا يف هسورد تناکو ہللا هجر ديم نبا

 اهنأل ءاهمزالاو هسورد رضحأ تنك كلذلو هدهعملا يف يسورد بکاوت

 .يملعلا دهعملا یف اھاقلنآ يتلا يسوردل حرش
 هذه - هللا مكظفح - حلاص خيشلا ہللا مكياثأو متتسحأ :لاوس

 اه تناك يتلاو ءاهدرسو اهركذب متلضفت يتلا ةرطعلاو ةكرابملا ءايسألا

 مكل نأ بسحأ ءايسألا هذه نم نأ كش ال ةيملعلا مكتايح ين ريثأت

 ههر زاب نب هللادبع نب زیزملادبع خيشلا ةحايس عم ةصاخ تناك ًةقالع
 خش عم ذيملتلا ةقالع اهنأ بسحأ ةقالع مکنیب تناكو هللا
 اذه ىلإ عمتسب نم عمو مكتليضف نم عمتسال ةصرف هنأ دجأ ؛حلاص

 فلا هحر ملعلا كلذ ةايح نم ءيش ىلإ نیعمتسلا ةوخالا نم جمائربلا

 يف كلذ لبق وأ ململا يف ناك ءاوس هم نیرقل نم متنك متنأو ًاصوصخ

 '؟اھریفو ةعیرشلا ةيلك يف هنع مکیقلت

 ملعلا مالعأ نم ملع - هللا همحر - زاب ني زيزعلادبع نب خیشلا -
 نم تنكو ہدحأ ىلع كلذ ىففي ال رضاحلا انرصع يف هيجوتلاو لمعلاو



 هلل دمحلاو ريزغلا ملعلا هئم تدفتسا :كلذ لع

 يظفحف ًائيش اهنم تظفح يننأ امأو

 اهروضحو اھعامس لع صرحأ تنك ن
 راد ىلإ يلا اد ىلإ لمعلاو ءاتفإل

 ملعلا لاج يف ةميظعلا دئاوفلا هنم تدفتسا دقق هلا هر هتب

 باوصلا يرحتو ةباجإلا يف تيثنلاو ةلتسألا نع ةباجإلاو
 هتم تدقتساو «لمعلا قاشم ىلع لمحتلاو ربصلا هم تدفتسا كلذك

 ءانب لع, صرخا ضیا هم تدضسا .لاجلا اذه يف ةميظع دئاوف
۱ 

 المح هتمذ يف عضي انف ةلاسم يف يتفي انیح ّيتفملا
 ديفتسأ تنكف للعتو هناحبس هلل مامأ هنع لايم هيلإ بسنيس باوجلا
 لاعتو ہئاحبس هللا نم فوخلاو ؛ةيلوؤسملا ةاعارمو ةقدلاو يرحتا هنم
 يف طیرفت وأ لالخإ وأ لهاست هيف نوكي ال ناي «باوجل ا رايتخا دنع

 .ليلدلاب هطبر



 سهم تا لئاسرلا حرش ةلساس ©
 ىلإ لقتنن نأ اندوب ةقيقحلا يف ؛حلاص خيش ای هللا مكباثأ :لاوس

 دوهشمو كرابم طاشن مكل - دمحلا هللو - مكنأ وهو ءرخآلا بئاجلا
 ءاهومتبتكو اهومتنود يتلا لئاسرلاو بتكلاو تافلؤملا نم ديدعلا يف

 اب ةصرف اہ دجا .دمحلا لو ثوئبمو روشنم اهنم ةريثك يهو
 اهوأب ۃادنبا اهومتبتك يتلا تافلؤملا هذه زربأ ىلإ مکنم عمتسنل حلاص
 ؟ًافیلات

 يتلا تاباتکلا ضعب يل ناو ہةیقح ا يف تافلوم يل سيل انأ -
 يف ةكراشم وأ تلصح ةبسانل اهتبتك نكلو «فیلاتلا ةینب ال اھتبتک

 تبك .ةيعاذإ جمارب يف ةكراشم وأ ةلجم يف ةكراشم وأ «ةودن وأ رمتؤم

 ةروص يف اهجارخخ]و اهب ظافح الا دفلا نم هنأ تیر مث «ءايشآلا هذه

 ردص ام هيف تعمج باتك ةروص يف ابناو :فلؤم ةروص يف ال باتك

 ؛ةيملع ةجرد لينل هتبتك ام :كلذ نمو ؛تايسانمل هذه يف هتبتك وأ ينم

 عوضوم يف
 ثحابملا يف ةيضرملا تاقيقحتلا) اهمسا ةلاسر ثيراوملاو ضئارفلا

 لینل ةلاسر يف هتبتك ام :كلذ نمو .دمحلا شو ةعوبطم يهو (ةيضرفلا

 مرحي امو اهنم لم ام ةمعطألا) ةلاسر يهو هقفلا يف ہاروتکدلا ةجرد

 .ةلوادتمو ةعوبطم ًاضيأ يهو «(ةلدألاب

 جاملا ةجرد يف تبتك دقف هریتسجالا ةجرد نم ءادتبا



 يواضرقلا فسوب خیشلا لع درل

 - اهرخآ ىلإ اهوأ نم - اهتضرعو (مارحا

 نم هيلع اهتأرق لا هحر ديمح نب دمحم نب ہللادبع خيشلا ةحامس لع

 ةعوبطم يهو :ءاهتعابطو .اهجارخإب جلع راشأف :اھرب لإ اهوأ
 حیحص ىلإ داشرإلا) باتك :ًاضيأ كلذ نمو .هلل دمحلاو ةلوادتمو

 ةديقعلا يف تاقلح نع ةرابع وهو ء(داقتعالا :ةعاذإلا يف اهيقلأ

 .لوادتمو عوبطم وهو «مسالا اذهب هتيمسأو وص يف اهتعمجق

 لبق نم اهي تفلُك ةباتك نع ةرابع وهو «(ديحوتلا باتک) :كلذ نمو

 هتبتكف ؛دیحوتلا ةديقع يف يون دادعال فراعلا ةرازو

 نمو .هلل دمحلاو نآلا عیطیو لوادتی راصو فيلكتلا اذه بجومب

 هقفلا نم) ناوتعب ضايرلا ةعاذإ يف اھبقلا تنك تاقلح كلذ

 رخآ لإ ةراهطلا باتك لوأ

 هذه تعمجف ؛ةليانحلا ءاهقف نم نيرخأتملا بيترت ىلع هرارقالا باتك
 .هلل دمحلاو يف نآلا عوبطم وهو ؛(يهقفلا صخلملا) ىمسم تحت تاقلحلا

 زيزعلادبع نب بعتم ريمألا عماجي ةياطخلا تيلوت امل نأ كلذ نمو

 اهئاقلإ لبق اهنّودأو بطخلا يقلأ تنك زلم يف - هلا هظفح - دوعس لآ

 رم تدتما تاقلح يهو ؛(يمالسالا



 ېک ددع يدل عمجت املق .تادوسم يف

 و اهصيحمت هةوخالا ضعب ٌللع راشأ

 ؛بطخلا هذه جارخإب تمقف «ءابطحلا يناوخ) دعاسألو «هب عفنلا

 نوكتي عومجلا اذهو ؛(ةیرصعلا

 ام زربأ يه هذه :هلل دمو ةلوا
 يف ةيربجلا تطخلا) اهتيمسو
 :وبطم يهو :تادلجم ةسخ نم

 .نآلا اهركذل يعاد ال ةريثك

 تايمسم تحت ةعونتمو ةقرفتم تاباتك كائهو «تاباتك نم لا بسني

 نأ ًاضيأ ةقين ا يدوب :هللا مكباثأ حلاص خيش اي متسحأ :لاوس

 يف هنومدقت يذلا يملعلا طاشنلا وهو هلن نم ًابيرق ًابتاج

 يتلا سوردلا هذه زربأ ىلإ عمتسن ن نكمملا نم له دجسلا يف سوردلا
 ؟حلاص خيش اب دجاسلا ين انوقلت

 رثك ال ًاريخأ اهيلإ تهجتا ان دجاسلا يف ينلا سوردلا ةلام -

 رذعا نأ ينعس ال هنأ تيأرف ءملعلا بالط نمو بابشلا نم حاحلالا
 نم هعيطتسا ام ءاقلإ يف لاجلا مغل تحتفف :مھخاح او مهبلط نع
 بيف ةباطخلاو ةمامإلا ىلونأ يذلا دجسلا يف كلو :هيجوتلاو سوردلا

 يسورد لقتن ًاضيأ ةيفيصلا يف فئاطلا يفو افن هرکذ قبس يذلاو

 يف سرد يل بتر ریخآلا يفو ؛كانه فئاطلا ىلإ ضايرلاب اهيقلأ يتلا



 تاقلؤمب مكتليضق نم مامتعا ظحلب ثلا مكاعر حلاص خیشلا :لاوس

 نآرقلا ةعاذإ يف زيمتم جمانرب مکل نکلو ها هحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ال يدبت نأ يدوب تین نبا مالسإلا خيش یواتق يف ةءارق) وهو .میرکلا
 داجيإ نکملا نم لهو ءاهعم ةليوط ةلحر مکل ناك يتلا یواتفلا هذه ةيهأ

 يتلا ةمهملا لئاسملا نم یواتفلا هذه يف دجوب ام ضعب ىلع ةديفم تاقیلمت

 .؟اهيلع قيلعتلا عم اهرشن ىلإ ةجاحلا نورت

 ءافلؤمل ام یفخی ال -

 ةنسلا ءایحإو ؛هئايحإو نیدلا اذه ديدهت يف ةميظع ةيمهأ نم «ميقلا نبا

 هلیملتو ها هحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ترا ہایشآ لود نم يمالسإلا عمتجلا لع لصح امد ؛ةيدمحملا



 لئاسرلا حرش ةلسلس :

 لع

 هب ءاج يذلا لصالا لإ عوجرلا ىلإ اتوعدو ةمألا هيب ۔ ہللا ہمر -
 ماقف :دّدجمل مامإلا اذهب ہللا ءاجف «نيملسملا كولس لعو

 عدبلا ذينو 5ک هللا لوسر

 هنوعدل ناكف «نمزلا نم ةبقح مهيلع ترثأف

 اض وأ رباكم الإ هدحجي
 هلوسر ةنبسر هللا باتك نع ةفثبنما ةميظعلا ىواتفلا اوا كلذ نمو

 يفو لماعتلا ينو لمعلا يقو دافتعالا يف حلاصلا فلسلا جهنمو 8
 نيدلا اذه تالجس نم ميظع لجسو ةلفاح ىوانف يهف «قالحالا

 اذه وه نآلا اهنم عج يذلا نکل .ةريثك ہاواتفو .ميظعلا يمالسإلا
 تافلؤم كانهو .ًابخض ًادلجم نيثالثو ةسخ غلبی يذلا لئافا مكلا

 طارصلا ءاضتقا) :لثمو ؛(ةيوبنلا ةتسلا جاهنم) :لثم ةلقتسم
 :لثمو ؛(يزارلا ىلع درلا يف سيسأتلا ضقن) هباتك :لثمو ء(میقتسلا

 .ةميظع بك يهو ؛(حيسملا نيد لدي نيف حيحصلا باوجلا) هباتك
 (ةيطساولا) ةلاسرو (ةيومحلا) ةلاسر ؛لثم ةميظعلا هكاسر كلذكو

 لع درلاك :نييفارخلاو نييروبقلا لع هدودر يو ء(ةيرمدنلا) ةلاسرو
 لع درلاو :نیعبس نبا لع درلاو .يركبلا نبا ىلع درلاو ؛يئانخألا
 عفنف ؛هرصح نكمي ال ريثك ءيش ةفوصتلا لعو دوجرلا ةدحو لهأ



 ىواتفلا هذه ةمارقب تمقو بلطلا اذهب تحرقف .مامإلا انهو ماعلا اذه

 زع۔ هللا نيد يف هققو ملع نم اهبق ام بيرقت لجأ نم رسيت ام ةباتکو
 ناكف ؛تاونس ةدع جمانربلا اذه رمتساو «لوألا ءزجلا نم ءادتبا - لجو

 هىواتفلا عومجم نم رشاعلا ءزجلا ىلإ هيف تلصوف .ًايعوبسأ ًاانرب
 جمانربلا اذه فقوت هنإ مث «تاونسلا هذه لالخ تاقلح هيف تمدق

 .هللا هاش نإ هيف طاشنلا دوعي هلعلو هةرتفل

 برو ةيسانملا تيأرو ةضرف تحشس اذإ يننإف قيلعتلا ةلاسم اما



 لئاسرلا جر

 قيلعتلا ضعب قلعأ يننإف يضاملاب عقاولا

 هناحبس - هللا دارآ نم كلذب عقتتي نأ لجال «یواتفلا هذه يف ءاج

 .نيعمتسملا نم  ىلاعتو

 رظني نمل ًادج ظحاللا نم نإ حلاص خيش اي ةتيقخا شا مكباثأ :لاوس

 این ًاصوصخ :نیملسلا تاعمتجم ىشغي يذلا لهمبا :نیملسلا عقاو ىلإ
 هقفلا ملعت وحن ةسام ةجاح كانه رهظيو مہتالماعمو مہتادابع رومأب قلعتب

 ہقیقحتو - ىلاعتو ہناحبس - هلل ديحوتب ملعلا دعب ًاصوصخ «يمالسإلا
 ةيهقف ةغايص ىمسي ام داجيإ وحن ءاملعلا نم ديدعلا نم تالواحم كانهو

 ای ۔اہایادب يف نوكت دق ابن الإ قدجتسلا ثدلوخ او لزاونلا لوانتت ةرصاعم
 مكل ناكو :ةيهقفلا تالاجلا نم ديدعلا يف متبتك دق متنأو .حلاص خيش

 يف نوسژدتو نوررقت نآلا مکن لب ہكلذ يف روكذمو روكشم ماهسإ
 ميركلا نآرقلا ةعاذإ يف جمانرب مكلو ہیھقفلا بتكلا نم ديدعلا مکسورد
 ةسام ةجاح كانه نأ نورت الأ ؛حلاص خيش اي .(عنفتسلا داز) باتك حرشب

 نم ةدافتسالا عم ؟نولوقي ایک رصاعم ناسلب ةرصاعم ةيهقف ةعوسوم داجيإلا

 .ماركلاانفلسو انؤایلع اهكرت يتلا بتکلا

 وه نيدلا يف هقفلا نأل مهم رمآ هقفلاب سانلا طبر نأ كش ال -

 ًاييفتسمو ًاح اص ًالمع لمعي نأ هيقفلا ريغل نكمي الف «لمعلا ساسآ



 ل لله یو هنيد
 ال لايعالا لطعي كلذ نال«ملعلا بلط وأ داهجلل ينمي هل

 تیره ايني نزا ىف اره كالم منی لٹ ںی تک

 رهقفتيل < تر دمت یو
 مهنید

 عئارشو نيدلا ماكحأ مهف وه نيدلا يف هقفلاو :مهفلا وه :ٌةخل هقفلاف
 ال ؛اورذتيلو) :هلوق ىلع (نيدلا يف اوهقفتيل) مدق فيك رظناو «نيدلا

 دعب نوكي اهتإ رکنلا نع يهنلاو فورعملا

 دلو راذتإلا حلصی الف ملعلاو هقفلا

 رمألاو هللا ىلإ ۃوعدلاو راذنإلا
 نع يهلاو فورغملاب رمألاو ة

 ةه تهجتا كلذلو .هقف نع كلذ نوكي نأ ٌدُب ال لب «لهج ىلع رکللا

 ءرضاحلا نيملسملا تقو ىلإ مهتع هللا يضر ةباحصلا ندل نم فلسلا

 مهيد ومآ مهميلعتو سانلا هيقفتو هقفلاب ةيانعلا لإ مهتمه تهبتا

 انفلس اهفلخ يتلا ةمیظعلا ةيهقفلا ةورثلاو ةليصحلا هله كلذ نم ناكو

 3 وسر ةتسو ہللا باتك نم ةسبتقم ؛حلاصلا

 مهف ىلع مت ةليسو وه اينإ حلاصلا انفلس هفلخ يذلا هقفلا اذهف
 ةرابع دیدجت ىلإ ةجاحب سیل يرظن يف هققلاو .|مهب لمعلاو ةنسلاو باتكلا



 سای یا ھے ھھچچ لئاسرلا حرش ةلسلس ©
 انم حصفأ ىمادقلاو ؛ةحيصف ةيرع ةرابعب غوصم هال :ةديدج ةفايص

 نم مهاطعأ هلا نأل ؛تامولعلا عمج لع انم زدقأو ا لعانم
 يفق ؛لاعتو هناحبس هللا هاش نم الإ مهدعب هاج نمل نکی مل ام ةر

 ىلإ ةجاحب وه لب قغایص وأ ةرابع ديدجت ىلإ ةجاحب سیل هقفلا نأ يرظن

 فلسلا هقف ىلع مهتتشنتو هايإ سانلا ميلعتو ؛هيلع لابقإو ةيانعو ملعت
 لصح ول اذه ديدجلا او ةغايصلا ةلأسم امآ .مهملا وه اذه +حلاصلا

 وأ ةغايصلا نم تأت مل ةفآلاف ہقفلا نع ضارعإ يف سانلا نال ؛یفک ام
 اوهجو اذإف هرمألا اذغ مهلهجو سانلا فارصتا نم تعاج اينإو ہقزابغلا

 وأ ةديدج ةرابع عضو انسفنأ فلكت نأ تودي دوصقلا لصح اولمعو

 ملعلا لهأ نم انقبس نم هب ءاج امم لضفأب يأن نل اننأل ؛ةديدج ةغايص

 ةقرعللو ةربخلاو
 ىوتفلا هللا مکظفح - حلاص خيش اب للا مكباثأو متسحا :لاوس

 تقولاو ءاهيلإ سانلا نوكي ام جوحأ ءرصع لك ين لب ءرصعلا اذه يف

 ًالهأ اوسیلو رمألا اذه لثث نوردصتب نيذلا نم ريثكلا دهش رضاحلا
 ريغب وأ ملعب هولدب يلي لک جومی رحب يف ىوتفلا تحبصاو «كلذل
 دحاو لک ربسی يكل ىوتفلا اهب طبضت نأ ببي طباوض كانه له لع

 نأ نکمی الأ :یوتفلا یف ددعتلا اذه مث ؟حیحص جبن ىلع نيملسملا نم



 لهآ نم هلهآ «بعلا اهو بجاولا اذهب ماق اذإف :لجو زع هلا نيد

 ؛تالکشلا تلحناو ؛بولطلا لصحو دوصقملا لصح :نیصتخلا ملعلا

 ملغلا لهآ ما اذإو تريب لب اجده مجرو لو ملعلا ل

 ءوض لع ہا لولخا می

 ناك اك ؛لکاشلا تلحناو بولطلا لصح ::چهلوسر ةتسو هللا

 لکاشم يق رظنلاب ةريضبلا لهاو
 اک

 ةاملغلا لل نوعجري شانلا ناك اتل ةمآلا هذه فلس رصع يف كلذ

 لع ةطاسب لحن مهاياضق تناكو ؛لختت مهتالكشم تناك نیخسارلا
 :هناحبس لاقف كلاب رما هللاو .5# هلوسر ةنسو هللا باتك نم ءوض

 لهآ لاوسب لاهجلا رماف :4 نر ال ركن کلا لمآ اتت

 «ةيهقفلا ةلئسألا ةباجإ لع نوردقی نیڈلا مه ملعلا لهأ نال ؛ملعلا

 ُهوُدَو وأو هوپ اوعاآ نوت رآ لا و  :لاعت لاقو

 رمأف 4 تم بت تل وا كَم لر اپ



 لئاسرلا حرش ۃلسلس ®

 رومألا نم رمآ يف ڈرو ذخأ لصحي لاکشإ لصحي امدنع سانلا

 ار ہو ا لوسرلا ىلإ اوعجري نأ ةمهملا
 و يأرلا لهأ مهو ةلزنلاو ناشلا

 يضرم ةجيتن ىلإ نوجرخي لثنیحف

 نم بدو به نم لک ةباجإلا ىلوتيو ؛یضوف رومألا نوكت اینیح نکل
 هدنع سيل نکلو ملع هدنع نت وآ ءلهاج وهو ملعلا لهآ ىلإ بحب

 ذئتيح :نیرخ لا ءاضرإو نيرخآلا ةيغرو هتيغرو هاوه عبتي امنإو لمع

 ؛مهنابهرو مهرايحأ لض ال ليئارسإ ينيل لصح ایک داسفلا لصحي
 كلهف ؛سانلا ةماع مهعاطأو ہللا مرح ام اولحأو هللا لحأ ام اومّرحف

 هلا بد ني اکر مفتصصزو رال اوكا و :ےس

 ال دمو اک ارتي تن و ی ےک دقو

 يف رومالا تراص اذإف ,4 كركر نب ات تکی ره الا لإ

 ملع ال نیذلا لاهجلا اهنع بيجي یضوق ملعلا رومأو یوتفلا رومآ
 لع هللا لزنأ ام نوعبتي ال نیذلا ءاملعلا قاسق اهنع بيجي وأ :مهدنع

 ام سانلل نوسمتليو ؛مهریغ تابغر وأ مهتايغر نوعی انإو ؛هلوسر
 «ضرألا يف داسفلا لصحي تحف لجو زع هللا طخسب ولو مهيضري

 اٹیک اکر لنمب الإ ليئارسإ ونب تکله امو



 :نيرمألا عايتجا نم

 ناكف رخآلا نع امهدحأ

 اذهف لمع نودي ملع ناك وأ

 قيزطو :لمع مهدنع سیلو ملع مهدنع

 باب انرمأو ملع مهدنع س ہل
 مهو هيلع معتملا قیرط

 ملعلا لعأ اهالوتي نأب ينعي هاب الإ ىوتفلا طبضت الف .حلاصلا

 لصح نيطرشلا
 لوانتي انإو ؛مهسفنآ لع ءالؤه داسف رصتقی نلو ؛ضرألا يف داسفلا

 لمعلاو عفانلا ملعلا نيب اومج نب

 ہله نم طرش لتخا اذإف ؛حلاصلا لمعلاو خسارلا

 الو لوح الف :سانلا ةماعاذه

 انیح دحأ لك لع بجاولاو ہل هينتلا بجاولاو یطخ رمالا اذهف



 یوتفنا نوعفادتي فلسلا ناك دقلو .هيلإ لاوسلا لحاف هنم ملع وه نم

 ؛مهنم قثوأو مهنم ربکآ وه نم اهالوتي

 :لوقی - العو لج - هثاو :فقولا ةبوعصب مهتفرعمو مهعرو نم اذهو

 یز لک رو

 سيل ناك ناو .( اًت
 | يجني مث ًالوأ وه هللا دنع هيجني ام ہتہاجإ يف یرحتی نأو هللا يقتي

 .ةلطاخ ا ىوتفلاب ررضتي نم لوأ هسفن ربتعیف هاضیآ

 وأ مهم بناج ىلإ نآلا لتسن .- حلاص خیش ای :لاوس

 ای .مکتلیضف ىلع هحرطن نأ نیعنلا نم هنأ بسحأو دقتعآ هرخآ لاوس

 ريثأتلاو سانلا هیجوت ين اھم ًارود مالعإلل نأ كش ال ءحلاص خيش

 ملعلا ةبلط لبق نم ةکراشلا ةيمهأ نورت فيك بیو ًابلس مهيلع

 رصع ىمسي يذلا تقولا اذه يف انس ال ؛مالعإلا لئاسو يف ءايلعلاو
 ؟بسحف مالعالا

 .ناتهجلا ہالوتی ام مهآ رضاح ا رصعلا يف ةمالا هيجوت نأ كش ال -

 بجاولاف «مالعالا ةهج :ةيئاثلا ةهجلاو ؛میلعتلا ةهج :ىلوألا ةهجلا

 عمتج لع اهريثأتو اهتيلوؤسم اهنم لك فرعت نأ نیتھج ا نيتاه لع



 ؛لاحتو هناحبس هللا يق نأ میلعتلا ةهج لعف ؛نیملسلا

 همت حالصو مهحالص هيق ام ىلإ نیملسلا ءانبأو نیملسلا بابش
 ينو مهتادابع ينو مهتديقع يف ةميلسلا ةهجولا مههبجوتب اونتعي نأو

 يتلا ةميقتسملا جھانلا لع ةظفاحملاب كلذو «مهقالخأ
 لاج يف اهنم دافتسي يهو ءةليوط نينس ترمتساو ملعلا لهأ اهمضو
 .ميلعتلا

 هذه لع اوظفام نأ ميلعتلا نع نيلوؤسملا لع
 ءاطعلاو عقانلا ءاطعلا رب ا لهأو ملعلا لهآ اهعضو يتلا

 هنأ ةيحان نم ءمهأ ًاضيأ مالعإلاو مالعإلا ةهج ةيناثلا ةيحانلاو

 ثوييلا لخدي هئالو :ةيدابلاو ةرضاحلل مهريغو بابشلل لماش

 وه یو او ةیرحبلاو ةيربلا :بكارملا يف لخدیو نيكاكدلا يف لخدیو
 ةهج مالعإلاف .هشارق لع ىتح .هنالاح لک يف ناسنالا بحاصي

 روكذلاو ؛سانلا بحاصتو «ناکم يأ ىلإو ثويبلا ىلإ لفن ةمهم

 ةيحانل نیلوتلا لعف .ةيدابلاو ةرضاحلاو :راغصلاو رابكلاو ؛ثانإلاو
 مالعإلا جمارب اوصخمي نأو «یلاعتو هناحبس هللا اوقتب نأ مالعإلا

 اوج نأو مهايندو مھتید يف سانلل دیقمو عفان وه ایف اهرفظويو



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 ؛تقولل ةعيضم وه امو فرحتم وه امو «یبس وه ام مالعإ

 هيلع هللا مهاعرتسا ام ىلع ةاعر مالسإلا لع

 ةادأ راص ةعيلس ةهجو هو اذإ مالضإلاف ءةمايقلا موبنولاسیم مملو
 . سانلا عيمج ىلع هررض دتما يس ًاهيجوت هجو اذإو :ةديفمو ةعفان

 يف لوخدلا مهيلع بجيف - لجو زع هلا لإ ةاعدلاو ا
 اوكراشي نأو ةيمالعإلا جماربلا يت لوحخدلا مهيلع بجي لاجملا اذه
 ؛لاعتو هناحبس هللا ىلإ ةوعدلالئاسو نم ةميظع ةليسو اہل ؛اھیف
 نوزهتی لب ؛مهريغل اهوكرتي ال نأو ةصرفلا هذه اوزهتتي نأ مهیلعف

 ؛نکم ماهسإ ربكأب هيف نوکراشیو لا

 ؛مهنالكشم نع ةباجالاو مهميلعت يف نيمل ملل عفتلا كلذب لصحیل
 رورشلا نم مهريذحت ينو مهنيد حالصو مهحالص هيف ام مههيجوت فو

 ملعلا لهآ لاجم اذه ناف «ةللضملا تاياعدلاو هةفحازلا نتفلا نمو

 .ةوعدلا لهأ لامو

 اجملا اذه يق نولخدیو ةصرفلا



 مکظنح ۔ حلاص خيش اب .حلاص خيش اب ثلا مکباثأومتسحا :لاوس

 رهاظم نم دیدعلا رضاحلا تقولا يف يمالسإلا ملاعلا دوسي ةقيقحلا ۔ هلا

 رشبم رهاظم يهو اتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلاو ةدوعلا

 ملع ىلع ةزكترم تسيل اهنأو رلحب تاهجوتلا هذه ىلع رظني ضعبلا
 هرخآو تقو نيب یشالتتو لوزت نأ نکملا نم كلذلو ؛ليصأ يعرش

 :ضعبلا حلطصم يف فرعي ام وأ ةمجرلا هذه ىلإ رظنب ضعبلاو
 مكقيلعت وه ام ؛حلاص خيش ةرظن (ةيمالسإلا ةوحصلاب)

 ؟رمألا اذه لثم ىلع

 قو اهمو ءادعألا بلاكت اهم رهظيس نيدلا اذه نأ كش ال -

 :دالعو لج - هللا لاق ہللا نذاب بلغتيو رهظيس هنإف ؛ لهآ ہدف

 لعو هنایدالا نم هقلاخ ام لع هحزضوو هليلدو هتاطلسب وأ ہہذوفنو
 هم ءالقعلا مامأ ةقيقحلا حضت نأ دب الف :نيضراعملا نم هضراع نم
 فشكتس ةقيقحلا نمش ناف :نيدلا اذه دض اوجٌور امھمو ءادعألا فيز

 اذه لوحو مالسالا اذه لوح نیدلا ءادعا جور يذلا بابضلا اذه

 تب :- العو لج - هللا لاق ایک إ5 هلوسر هب هللا ثعب يذلا نیدلا



 رڪ رار ورو ڑی

 و :ریح ا يف مهتبغرو بابشلا ةوحص نم هب تلفت ام اًمأو

 نم اذه ءانركذ يذلا بابلا اذه نم اذهف ہللا لإ نيعجارلاو نييئاتلا

 جهابملاو جهانملا نم نآلا الم س لا نأو ہةقیقحلا روهظو نیدلا روهظ

 ةقيقحلا ىلإ اوھجتا :لجدلاو بذكلا نم اولمو ؛تایرغلاو ىرخألا

 جربب هلكو فرخز هلك هريغو :نیدلا اذه الإ ةقیقح مهمامأ سیلو

 ربخأ ءيش اذهو «يمتح رمأ نيدلا اذه ىلإ سانلا عوجرف ؛بذک هلكو

 نيدلا وحن سانلا هجوتو بابشلا هجوتو «تباث ءيش ًةقیقح اذه

 اذه لالغتسا يف نأشلا نكلو ؛هنع - لاعتو هناحبس هللا ربخأ ام اذه

 ًالالغتسا نيدلا وحن مهربغو بابشلا يف هجوتلا اله لغتسا ناف :هجوتلا

 ءالؤهو بابشلا ءالؤه عجرو ؛لجو زع هللا نيد يف اوهقفو اح
 ًايقيقح عوجرلا اذه راص ؛مهئارآب اودشرتساو ملعلا لهآ ىلإ نوبئاتلا

 ؛قافلا لهأو رشلا لهأ عوجرلا اذه لغتسا اذإ امآ ؛دافآو رمتساو



 تا نازوفلا نزيف نب علاص خيشلا ةمجرت

 قئاقحلا مهيلع اوفيزو انيس ًاھبجوت نيدلا ىلإ نیعجارلا ء' اؤ اوھجوف
 .ةثيس نوكتس ةبقاعلا ناف ؛نیدلا مساب

 ةبع مهدنعو سام مهدنعو نيد مهدنع ناك لبق نم جراوخ اف
 مايص نم ةميظع ةدابع مهدنعو ؛نیدلا لع ةربغو هللا ليبس ين داهجلل

 زكتري لو ؛حيحص هجو لع اوئوكي م الو «نآرقلا ةءارقو ةالصو

 .لصحو ؛مهيلعًالابو راص ها نيد يف وقفو حيحص نيد لع مههجرت
 «حيحصلا هجوتلا مدع بيسب اذه لک ءلصح ام تابکنلا نم مهيلع

 هللا نيد يف هقفلا لهأ لإ عوجرلا مدعو «ملعلا لهأ ىلإ عوجرلا مدعو
 ةريغلاو نيدلا مساب رارشألا مهزاتساو مهيأرب اولقتسا امل لجو زع

 .لصح ام ةبكتلا نم مهریغ لعو مهيلع لصحف

 - لجو زع هللا نيد يف نييغارلا لعو ةوحصلا لهأ ىلع بجاولاف
 مهنم ديزت نکل «تابثلا نم مهديزي نو ريخلا نم مهديزي نأ هللا لأسن
 يقلت لو ملعلا لهأ لاو :حيحصلا ملعلا لإ اوھجوتی نأ مهحصتنر
 مهملع نم اولهنيل ءایلعلا دوجو ةصرف لالغتسا لو :هلهأ نع ملعلا

 رابك نم ةميلسلا لوقعلا لهأو يأرلا لهأ اوريشتسي نآو .مههيجوتو

 مهؤادعأ مهلغتسي وأ «مهيأرب اوُلقتسي ال نأو ةربخلا لهأ نمو نسلا

 .نيدلا ةيراحمب نيدلا اورفی نأ نكمي نيدلا «نيدلا مساب رارشألا نم



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 هيلع ءاضقلاو نيدلا

 لب انوا“ پککلا لنت هَ اكو :لبق نم نوقفانملا لعف ایک
 فیت هلن هی او اهن هج وا تیر

 نأ انیلعف :ميدق نيدلا مساب نيدلا اذه لالفتساو «ميدق رکلا

 ًاهيجوت تهجو نإ ةوحصلا هذهو عوجرلا اذهف ءرمألا اذهل هبتن
 ًالالغتسا تلغتسا ناو :مهريغ لعو اهلهأ ىلع ًاریخ تحبصأ ًاحيحص

 لهأ نأ وأ ءلالضلا ةاعدو قافتلا لهأو رشلا لهآ لبق نم انيس

 دنع اهب اودهزو مهملع لعو مهسفنأ ىلع اودمتعا ءالؤه ةوحصلا
 لوح الو ؛نيدلا مساي داسفلا لصحو رشلا لصح لع نم مهريغ
 اب الإ ةوق الو

 مكظفح حلاص خيش اي .حلاص خيش اي متسحا شا مكباثأ :لاؤس
 ينلا ةمومسملا ماهسلا نم ديدعلا هجاوت تقولا اذه يف ةملسملا ةأرملا هللا

 ؛حیحصلاو يوسلا قيرطلا نع اھتامہاو ءاهتفعو اهتماركب ساسملا لواحت

 ةليضف نم ةملك ىلإ عمتست نأ ىلإ سانلا جوجأ نم ان دقتعا ةملسملاةأرمل

 .ةيسانملا هذه يف نازوفلا حلاص خ

 .ةيبرغلا يفو ؛مالسالا يف ةميظع ٌةناكم اهل نأ كش ال ةملسملا ةأزملا -

 ؛لجرلل نوع ةأرملاف هةايحلا ءابعأ نم ءبعي مايقلا يفؤ ةهيججوتلاو



 الإ هتمهمیو هسفتب لالقتسالا عيطتسي

 هجوز هم قاع مالسلا ہیلع: مدآ لل قلع نأ ل نق ءاهتمهميو اهرودب
 « تإ کن اجرای َلَمَکَو وَ يف ني مقل ییا رھ
 رکن قلن هونا نو 9: اق :نکسلا امهنيب لصح :يأ

 هو هوم مکتب لمَ اإ ارگ اب

 نيجوزلا نیب نكسلا لوصح لجرلا بناجب ةأرملا دئاوف مظعأ نمو

 [ههف.هرخآلل یهنم لك نئمطي ناو ہقنیتامطلاو ةنيكسلا ينعب :نکسلا
 ليليا هنع أشني يذلا ملسلا تيلا يهو ةميظع ةكرش ناسسؤي ناكي

 ضرغتيو رفاسیو حدكيو دكيو بستكي لجرلاف ءةملسلا لايجألاو
 تيلا لايعأ حلصتو يت تيلا يف ةأرللو :شیعلا بلط يف راطخالل

 جوزلا ءاج اذإو مهاعرتو دالوألا پرت هبحاص ينأي یتح تیلا ظفحتو
 تايه يتلاو ءاهيلإ نكسي ينلا ةجوزلا همامأ دجو لامعالاب ًالقثمو ًابعتم

 ةأرملاو لجرلا نيب نواعتلا لصح اذيو هيلإ جات ام هل تأیهو ةحارلا هل

 ؟مهالوتي يذلا نم ؛ةأرملاو لجرلا نيب نولصحي

 ءالؤه لوتب يذلا نم ءةليوطلا ةدملا بيقيو قزرلا بلطل رفاسي لجرلا
 .مهدلاو ةبيغ دستو مهيلع موقتو مھییرت يتلا مهمأ الإ ءةأرملا الإ لافطألا

 ءااهتيعر نع ةلوؤسمو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو» اك لاف اذغو

 يذلا دالوألا ًاغيأو



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 نع ةلوؤسملا يه «ةيرذلا نم هبف نمو هيف و جوزلا تيب نع ةلوؤسم
 اذإ ميظع رجأ اهو ةميظع ةناكم اهو :ةميظع ةيلوؤسم يهف كلذ

 يهف ءابر ةنج تلخد اهبر تعاطأو اهضرق تّلصو اهجوز تعاطأ

 رجأ اهو ؛عمتجلا یف اھم ًارود يدؤت يهو هةمیظع ةيلوؤسم اهيلع
 ةايحلا يف اهتفيظوب تماق اذإ ميظع

 ةلوؤسمو اه ةيعار يه يتلا اهتيعر تعیض ؛ا :تعیض اذإ امأ
 هللا اهأسيف ہللا مامأ ةلوؤسم اهنإف اهلمع ريغ لمع ىلإ تجرخو ءاھتع
 انه لامعالا بلطل تجرخو اهتعيض يتلا ةيعرلا هذه نع ةمايقلا موي

 مالا يه اهنإف میظع رود اه كش ال ةأ

 بایغ يف ةمذلا لعو ةنامالا لع يهو قیرقلا يهو ةجوزلا يهو

 يردي الو جوزلا اهب موقي ال لارعأ كانه جوزلا ةرضح يف ىتحو «جوزلا
 .ةميظع اهتمهمف تأرلا لمع نم يه اهنأل ؛اهنع

 ناو ہل تيم ايع ةأرملا اوفرصي نأ نولواجب مالسإلا ءادعأو

 ةسکللاو عمتجلا يف داسفلا لصحي اذهبو ءاهتمهم ريغ مهم اهولوي

 يه ءاهلمع ريغ ًالمع تلوتو اهروط نع تجرح اذإ ةأرملاف :ةميظعلا

 اهتيعرو اهتيلوؤسم عیضت يه نانو يغب اک لمعلا اذه يف جعت ال ًالوأ
 هرسأب عمتجملا عيضي يلاتلاب «لاعتو هناحبس هللا مامأ اهيلع ةاعرتسملا

 ارلا ۔تیلا لمع تعيضو كانهو



 لا ةئيرق اهنأو هةأرلا فیقت ةجحب نورعشب ال مهو

 ءاھتمارک تایل ةلاه تعیض اتلو ءاهي ةصاخلا اھاعأ اه نأو ءاهمارتح

 ال یو تي نم اھانجرخا ام .نولوقي ایک عمجلا فصن انرسخ
 طز فيهن هذه نم هبه بجق دلك علل عاض انه اھلنع ريغ
 راکنألا نهو

 نآ شال ؛حلاص خبش اي.هلل مكباثأ حلاص خيش اي معسحأ :لاؤس
 اب سالا نضعبلا لواح يتلا میھاقلا نم ديدعلا رضاحلا تقولا يف كانه

 موکحللو مكاحلا نيب ةقالعلاب فرعي ام وأ ٌةبضق كانهو ءاھدیکات وأ

 شنا نم ۃٰيش دابيإ ضعبلا لواح یعرلاو رمألا ةالو نیب ةقالعلاو
 طالغالاومیهفلا نم دیدعلا ةحاسلا یف رهظو :ةقالعلا هذه يف كيكشتلاو
 ًاروکشم مركتيو لضفتب نأ نازوفلا حلاص خيشلا نم يدوب ءرمألا اذه يف

 .ةمهملا ةلأسملا ہذف يعرشلا نايبلا نایب

 نسل ءادغأ هک رمی يذلا تیبا رکا نم ءزج اذه نأ كش ال -



 ت نو لئاسرٹا جرش ةلسلس @
 ؟موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا ةيضق ًاضيأ اوکاحو هر ةیضق ازکاج مه

 ةملسلا ةيعرلاو ملسلا مکاح ا نيب ماتولا لصح اإ هنأ نوملعي مہنأل
 مهف ؛ءادعألا عم ةهجاولا تلصحف :ةوقلا تلصح :عايتجالا لصح

 نيموكحملا نيبو مكاحلا نیب اولصفی نأو :ناينبلااذه اوضوقي نأ نوديرب
 يف لخدتلاو نيملسملا عالتبا مهيلع لهسي یتحو ؛عمتجملا رفانتي ىتج
 :هناحبس لاق ءةميظع ةيانع رمألا اذه ىلوأ العو لج ولادی دوش

 .ةيعرلل ةدحاوو يعارلل
 اهم عل تک نآ رب :ىلاعت هلوق يعارلل يتلاف

 هد ا نأ ست
 یو هلك نا اثم لا :ةیعرلا يف اهدعب يتلا ةيآلاا
 و یو و وك نت نت تلا لا وز
 ایاعرلاو ةاعرلا نأ ولف ه٩ البرات نتخاو وع توت مارا



 ةاعدو ةتفلا ؛ریٹکلا ريخلا لصحل نيتبآلا نيتاهب اولمع

 لع

 يمارلا حا
 اذه يف هيلإ عوجرلا بجي لوادتمو عفانو عوبطم باتک وهو ؛(ةيعرلاو

 مهلارمالا

 لعدسا

 ربا مالسالا خيش بتك كلذلو هداف

 الصإ يف ةیعرشلا ةسايسلا) :ہامسأ ًالقتسم

 يهو ؛مهم رمأ يه نيملسملا رومأ الو ةعاط نأ كش الف

 ےہ لوسرلل ةعاطو

 داقق ریمالا یصع نمو :ينعاطأ دقت ريمألا عاطأ نما: لاق

 اققان ًارفكم اوبكتري م ام اوملظ ولو اوراج ولو مهتعاطب رمأو :«يناصع
 جورخلا يف الو «ةماعلا ةحلصلا نم كلذ يف ال بمالسإلا ضقاون نم

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةجحب ناک ناو «ةميظعلا دسافلا نم مهيلع

 قيرفتو ءامدلا كفس نم مهيلع جورخلا لع بترتی ام نأ الإ ءركتملا
 راکنو ؟ينزجا رکلا راکت نم لصمب ام مظعا ءادعألا طلستو ةملكلا
 فخأ باکترا بجي لب ءزوجي ال هنإف مظعأ رکنم هيلع بترت اذإ رکللا

 .امهالعأ عفدل نیر فلا

 يف نوغاطي ال مهنإف ہللا ةيصعمب اورمأ اذإ الإ مهتعاط بجاولاف

 ةعاط ل» 5 لاق هرماوالا نم اهربغ يق نوعاطب نکل «ةيصعلا



 سس عع
 0 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو :«قلاخا ةيصعم يف قولخل

 هيف سیل ام اهريغ يف نوعاطب نکل ؛ةيصعملا بتتجت ينعي ؟فورعلا يف
 مالسالا خيش لوقيو .ةيعرلا مزحو ةملكلا عج نم كلذ يف امل ؛ةيصعم

 وه ام داسفلا نم لصح الإ اهناعر ىلع ةمأ تجرخ ام :ہانعم ًامالك

 ةدعاق هذه .ةيصعملا نم هيق ام عم مهتعاط لع ءاقبلا ةدسقم نم مظعأ

 .ةفورعم

 هرافکلا دنع ىتح ًاحيحص اذه تدجو ملاعلا عقاو تعبتت اذإو
 اذإو ؛نمألا مه لصح مجلل اوداقتاو مهءاسؤر اوعاطأ اذإ رافكلاف

 ؟نيملسم اب فيكف داسفلا لصح مهتاعر نيبو مھنیب عازن مهنم لصح
 ةالولا ىلع جورخ ا يف دسافملا نم لصح ام تدجو خیراتلا تأرقتتسإ اذإو

 .ةيئزج ةيصعم عم مهتعاط لع ءاقبلا يف دسافملا نم عظعا

 مالسإلا نع جورح اب ءرفكلا ىلإ ةالولا يف رمألا لصو اذإ امأ
 لب تنم لَم نيكل هل نو :مهتعاط زوجت ال اهنإف
 مكدنع ًاحاوب ًارفک اورت نأ الإ اوعيطأو اوعمسا» :لوقب 5# يبنلاو

 .«ناهرب هيف هللا نم هيلع

 يف ةلزتعملاو جراوخلا نم لصح امو «نيملسملا خيرات تأرق اذإف

 امو :بورح او تاليولا نم لصح امو هرومالا ةالول مهتعزانم



 رماوأو هللا رما

 نيملسملا قفوي ناو ءًاعيمج انقفوپ نأ  ىلاعتو هناحبس هللا لاسآ

 نا ًمج نیملسلا لعو هاو مھنید يف حالصلاو ريخلا هيف ال
 نم ودعلا اوفرعيو ؛مهنامز اوفرعيو مهتناکم اوفرعی

 حصانلا نم اولیقی

 قفشملا رهظمو حصانلا رهظمب مهل رهاظت ولو ودعلا اوضفري نأو

 نكلو ءرهاظت امهم ًادبأ ًاقيدص نوكي ال ودعلا ناف «قیدصلا رهظمو
 .ءرمألا لوأ يف هلبقت ال ام هتم تيأر ناو ةقيقحلا يف قیدصلا وه حصانلا

 كحدمي نم كل ريخ هناف كئاطخأ نم ههرکت ءيشب كهجاو ول ينعي

 وه اذه كبويع نم ًائيش كل ركذي يذلاف كلامعأ عيمج لع ينثيو
 كل ريخ كل هتحراصم ضعب ةركت نأ ناف «كل ريخ اذهو «حصانلا

 وه اذه :كلامعا عیج يكزيو كحدميو كل قلمتي يذلا اذه نم

 رهظمب كل رهاظت ناو ودع وه شاغلاو قفانملاو .ةقيقحلا يف قیدصلا

 اولبقي نأ نيملسملا لعف اذه نیت رومألا بقاوعو ؛حصانلاو قيدصلا

 ةالصلا هيلع حلاص موق لع كالملا لصح امل اذهغو «نيحصانلا نم
 قت لاکر مشت ذق منقي ل١ ةحيصلا مهذخأو مالسلاو

 قيدصلا نم ودعلا اوفرعي نأ مهيلع ,قیدصلا



 لع بجاولاف ءاذكه حیا دع ال کیر کل

 اذه اوفرعي نأ نیملسلا

 دمحم انيبث لع ملسو هللا لصو ؛یضریو بحي امل عيمجلا هللا قفو

 ,نیعجا هياحصأو هلآ لعو



 تايلر
 ر اعلا بر هل دمحلا لعو هللا لوسر لع مالئلاو ۃالّصلا

 :دعب اتآ ئالاو نمو هباحصاو هلآ

 ثالث ىلع مالسالا نيد نل :نیدلا بتارم دحأ وه ناييإلا نا

 ينل - مالسلا هيلع - لیربج لاؤس ثيدح ين كلذ ءاج ایک بتارم

 نع هلأس مث «ناريإلا نع هلأس مث مالسالا نع في هلأس ثيح كي

 ٍنَم نوردتأ» :هباحصال ا يتلا لاق جرخو ىهتنا انو «ناسحالا

 مُكمّلعي مكانأ لیربج اذه» :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟لئاسلا

 اذه دف ؛ملعلل بلاط لجر ةروص يف مهانأ دق ناكو ؛"!(مُكَتيد

 :بتارم ثالث نم نوكتي نیا نأ ىلع ثيدحلا
 .مالسإلا :ىلوألا

 .ناميإلا :ةيناثلا
 .ناسحإلا :ةئلاثلا

 ةیئثل ةیترلا يه نا دوصقملاو الت يتلا نم لعأ ةبترم لكو

 ریه يآ ثيدح نم (۸) ملسمو «(9۰) يراخبلا هجرخأ ()



۹3 

 لوقف «ناييإلا يهو
 ركذ باتكلا اذه يفق لیلا وه نئلوصالا دنع لصألا نال
 85 يلا نع ةدراولا ثيداحألا نم ناميإلا ةلدأ هيف خيشلا

 اذكو ہقّنص :يأ ؛ هل نتآ ةغللا يف ناميإلاو
 ثيح ہقدص :يأ «[۲1:تربکسملا) 4م َنماََفل :لاعت هلوق یف

 :لاعت هلوق يف اذكو مالسلاو ةالصلا هيلع عیهارب] طول قص

 اذه .كل هانلق ا آر

 ةغل نییالا موهفم

 لوق :هنأب ةعامجلاو ةنكلا لهأ هفّرع دقف ًاعرش نايبإلا او

 ةعاطلاب ديزي «حراوجلاب ٌلمعو «بلقلا يف داقتعاو .ناسللاب

 هفیرعتف هةنشلاو باتکلا نم ذوخأم فيرعتلا اذهو .ةيصعملاب صقنیو

 :ثالث قئاقحلا نأل ؛ةيعرشلا ةقيقحلا باب نم وه ابن] فیرعتلا اذهب

 يم يا یو فرخ
 هذه نم نوكتي ناهيإلا َّنأ يف عرشلا ہاج دقو «عرشلا اهب ءاج يتلا

 الو ؛حراوجلاب ٌلمعو «بلقلاب ٌءاقتعاو :ناسللاب نعت :ةثالثلا ءايشألا

 .ةثالثلا رومألا هذه عامتجا نم ب

 سیلو :ةيماّرَكلا لوقت امك طقف ناسللاب قطن وه نامیإلا سیلف

 قّدصمب :يأ :[17:فسوب] 4 أ نم



 قطثلا وه سیلو
 عومجمب وه انإو «ةيفنحلا لوقت ایک بلقلاب داقتعالاو ناسللاب

 ديزي ؛حراوجلاب ٌلمعو «بلقلاب داقتعاو «ناسللاب قطن :ًاعم ةثالثلا

 ةهئاميإ داز تاعاطلا ناسنإلا لمع اذإف ؛ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 جو ہلا ره | زا ترنم ) :لاعتو هناحبس لاق اکو
 :ىلاعت لاقو ۰( ۲:لاقنالا اتنی م ۳

 تی مڪر

 لمع ایلکو «ناييإلا اذه مّظعي یتح هنامإ داز ٌةعاط ناسنالا لمع

 ج رادقم ىلإ لصيل هنإ یتح صقنيو هنايإ فعضي هنإف ءةيصعم
 نابلا يف اوسیل سانلاف «يصاعملا لمع یف دادزا املك لق وأ لدرخلا

 لاق دقو .لیلف هنای] نم مهنمو «میظع هنایبإ نَم مهنمف .ءاوس

 غطتسُي مل نإف هی هيف اركنم مكنم یار نتد :## شبا
 اذه لدف ؟""«ناييإلا تفعضآ كلذو ؛بلقبف عطا ناف .هناسلبف

 .فعضأ نوكيو ًافيعض نوكي ناييإلا َّنأ لع

 اوجرخأ» :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نأ ثيدحلا يف ءاج كلذکو

 چ يردخلا ديعس يآ ثيدح نم (44) ملسم هجرخأ (۱)



 هبلق يف ناك نت رانلا ن
 رانلا نم جرخي هن ناز سانلاّلقأ
 يف ناك نم اَمأو :ةدحالملاو نيقفانملاو راّفكلا نم ءًالصأ نا هبلق
 اهنم هجرخي هللا فهم اهيف ثكمو زانلا يف بل ولو نیل هبلق
 .ًافيعض ناك ولو هناميإب

 يف سیل الا رانلا يف یقیب

 لاق ؛ًافيعض نوكي دق نامیإلا نأ نایب وه اذه لك نم دهاشلاو

 ۱6۱3۷ :نارمع لآ) نکیل میت

 اذه ءرفكلا ىلإ لإ برقآ نركب ا نا كنم 2 لع اذه لد

 نم ٌدوخأم قيقد فيرعت اذھو :«ةيضعملاب صقنيو» :مهوق ینعم
 :صوصتلا

 ؛هتکئالمو هللاب ّنمؤت نآ» :هلوقب چپ یل اهب ناکرآ هل ناییالاو

 . شو ہربخ ردقلایو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو

 ایک ةبعش نيعبس وأ نیتس لع دیزت بعش هل كلذك نايبإلاو
 اهالعأ :ةبعش نوتسو عضب وأ :نوعبسو عض نامی: :5 لاق

 يردجلا ديعس يا ثيدح نم (164) ملسو :(83۰) يزاخيلا هجرخأ (1)
 .هنع هللا يضر

 .[هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثیدح نم (۸) ملسم جرا (۲)



 30ت 2 ناميإلا لو
 ٌةبعش ءايحلاو «قیرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو ها الإ هلإ ال لوف

 نی باتكلا اذهو .ةربثک هلاصخو نامیالا بعشق ۱۳۳*نایبالا نم

 نامیالا لاصخ نم قي لوسرلا نع درو ام هللا همحر خيشلا هيف

 .بمشر

 ناب كلذو «لاعتو هناحبس هللا ةفرعم:بمُشلا هذه لواو

 مو ,لاعت ہللا باتكي ةدراولا هتافصو هئايسأب یر دبعلا فرعی

 ملعا وهو «هتافصو هئايسأب ہدابع ىلإ فّرعت هللا نال قي هلوسر

 نابيإلا بجو هفت هب ىلاعت هللا یقس ايف یلاعتو هناحبس - هسفنب
 الإ هل ال يذلا هللا هنأب ىلاعت فرم الف ءالعو لج فرعی هبو ءهب

 اهلك هذهن ؛ميكحلا ءزيزعلا ءميحّرلا ءنمحّرلا .مويقلا ّيحلا وه

 نّمضتي هنامسآ نم مسا لكف هتافص امأو ءالعو لج هلل ءايسأ

 ميحرلاو :ةمكحلا نّمضتي ميكحلاو «ملعلا نّمضتب ميلعلاف ؛ةفص

 ةمظعلا نتي ميظعلاو ؛مركلا نئضتی ميركلاو :ةحّرلا نکنی
 ىنسح ءایسآ يه ایناو درج ءايسأ تسيل ىلاعت هللا ءامساف ءاذكهو
 ۱۸٠ :فارعألا] 4 ی 4لا وقف :ىلاعت لاق اذغو ؛ةميظعو

 لج هتافص نم ًةفص نئضتي اهتم مسا لکف «ینس اہناب اهفصوف

 ه ةريره يأ ثيدح نم (01) ملسم هجرخأ )١(



 لئاسرلا حرش ةلسلس ۹

 :فارعألا] 4 قتل ءامتألا يوه :لاعت لاق ثيح هالعو
 هتافصو هئاسأب هوعديو العو لج هللا فرعي ناسنالاف ۰

 ,لاعتو هناحبس

 اب الإ هللا يتسي دحأ الف «ةيفيقوت تافصلاو ءایسالا هذهو

 ملعا دحا الف هوسر هب هاتس وأ ؛هتفن لاعتو هناحبس هب ىّمس

 الگ هللا لوسر نم هللب ملعا دحأ الو ءالعو لج هللا نم هللاب

 هللا باتك يف درو اهب الإ هتيمست وأ لاعت هللا ُفصَو زوجي ال كلذلف

 هسفنب ُملعأ العو لج هلا نال لپ هلوسز نشو ءالعو لج

 هئايسأب هللا فرعن نحنف ہقّلَع نم ًاثیدح ٌنسحأو «هری
 -لاعتو هناحبن ك هناغضو

 و



 ناميإلا لوصا حرش

 هللا همحر باّمولا دبع نب دمحم دّدجملا مامإلا خيشلا لاق

 :یناعت

 نیعتسن هبو

 هب نامیإلاو ىلاعت هللا ةفرعم باب

 هللا لاق» :ككي هللا لوسر لاق :لاق هك ةريره يبأ نع

 هيف كرشأ ًالمع لمع ْنَم كرشلا نع ءاكرّشلا ىنغأ انآ :ىلاعت
 [۱] ."ملسم هاور ؛هَكْرِشو هثكرت يريغ يعم

 لا هیورب ام وهو ؛ةيسدقلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه []

 هاورو هب هللا مّلكتف ہالعو لج هللا نم هانعمو هظفلف یر نع

 هنمأل قلبو اک هلوسر
 «لاعت هلل مالكلاو لوقلا تابثإ هيف «لاعت هللا لاق» :هلوقو

 العو لج هتافص نم ةفص هلهر

 )١( مقرب )۲۹۸۵(.



 لئاسرلا حرض ةلسلس

 رع هلل ینفلا تابثإ هيف «كرّشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :هلوقو

 امو ِتْوَمَسلا فام دل يلا رم ط :لوقي العو لج هللاف ؛لجو
 يعم ىلإ جاتمب ال هقلحَت نع ین یلاعت هللاف (۸:سسرب] )شرا ىف

 نوجاتحم ةقلخو هقلخت نع ٌينغ وهف یهظ ىلإ الو رش ىلإ الو

 را يفن هيفو «ىنغلاب هللا فصو هيف اذهف [۱هنرطان] «ُديَِحْلآ

 د هل سیلو كلملا يف كيرش هل سيل ْذِإ ؛العو لج هنع
 مل دمص دز دحأ دحاو هللاف ؛هتافصو هئايسأ يف الو قدابعلا

 44 -۲:صالحرا) کل ونک کی متر © دکرب متر ذيج
 انل فص :ذ ينل نوکرشلا لاق الو .العو لج هللا ةفص هذه

 ةروسلا هذه هللا لزنآ

 هيف عقي يذلا لمعلا نو هل نع لاعت هللا ةيزتت اذه يفف

 کرا :يمدقلا ثيدحلا اذه يف امك لاق اذغو ؛هللا هلال لر لا

 اهل ير بک نب أ نع ۷۸۰/۱۶ موقت يف يرطلا رج نا عرف(
 .ًاقوقوم هنع



 لعًاباوص ناكو :ميركلا ههجول ًاصلاخ .95 ين ةَنُس لعاباوص ناكو :ميركلا ههجول [



 للاسرلا حرش ةلسلس

 [يلاعت هللا نع مونلا يفن]

 یک هللا لوسر انيف ماق :لاق ه# یسوم يأ نعو -۲
 ماني نأ هل يغبني الو مانی ال لاعت هللا نإ) :لاقف ٍتايلك سمّخب

 راه لمع لبق ليلا لمع هيلإ عفرُي ہشفریو طسقلا شنی
 ثقرحأل هقشگ ول روا هباجج لب لمع لبق ها لمعو
 [],۱ملسم هاور «هقلخ نی هٌرصَب هل یھٹنا ام ههُجَو تاحبش

 نا: هلوقف ءالعو لج هللاب ٌفيرعت هيف «میظع ثيدح اذه 1
 نآرقلا يف مونلا هسفن نع ىلاعت هللا ىفن دقف «مانی ال ىلاعت هللا

 نال ؛(٢٥۲ :ةرقبلا] 4 مو الو هم دن :هناحبس لاقف ميركلا

 نع هزني هللاو ؛مئانلا يف فعض مولا نالو «یرفص ةتوم مونلا

 ل هيأ :لاق اذهو ؛۔ لاعتو هناحبس  هتايح لايكل كلذو كلذ
 وهف ۲0۰ :ةرقبلا] مت لو ڈک ها مل لا وه ال هک
 يهو :4ةكي دن اله همی لامکلو هنابح لایکل هناحبس

 ؛كلذ نع هم هناحبس وهف «قّرغتسُم مَ الو فیفحلا سام
 .يصقن ُةفص وهو «نيقولخملاو رشبلا تافص نم مولا نأ

 )١( ملسم هجرخأ )۱۷۹(.



 هناحبس - هپ قيلي ال :ينعي ماني ْنأ هل يغبنی الو: هلوقو

 وهف ءالعو لج هّیموبقو هتايح يف لماكلا هنأل «مانی نأ - لاعتو

 .ماني نأ هل يغبن الف ةفصلا هذه نع هم

 ىنعمب «طسقلا ضفخب» :هلوق هُمفرَيو طسقلا فنی :هلوقو

 لدعلا :طسقلاو ممل هناحبس هبتك امو مهقازرآ هدابع ىلع لری هنأ

 هبستكا يذلا لمعلا هيلإ عفرُي هنأ ىنعمب ؟هعقریو# :هلوقو ؛نازیلاو
 ی متفص هذه اد  العو لج هللاو ؛مدآ ونب

 ؛اهثيسو اھح اص ءاھڑشو اهثيخ ءلامعألا هيلإ عفرُتو ہہدابع لع
 ةايحلاب هُفصّوو مولا نع هناحبس هللا هيزنت هيف اذهن

 مزاجی ؛مهلارعأ يصحو :قلقنا رونا رجب هاب العو لج هفصور
 ةمایقلا موي اهب

 لمعو ءراهّلا يلمع لبق ليلا لمع هيلإ نر وند
 :ىلاعت هلوق يف ایک ةظفحلا لمع نم اذه بلا لمع لبق راھلا

 :ردعال04 کجا یارک © طر کی ارت
 لیللاب ةكتالم مكيف نوبقاعتیا

 ریداقلاو قازرالا لإ

 یدح ا يفو ۱۲-۰



 جرعي مث ؛رجفلا ةالصو رصعلا ةالص يف نوعمتجیو :راهتلاب ةئ

 ؟يدابع متکرت فيك :مہب ملعا وهو.مهلاسيف کیف اوتاب نيذلا

 لاق اذغو ؛«نولصُی مهو مهانیتأو نولصُب مهو مهانکرت ؛نولوقیف

 ءارسإلا] 4 مشت کرک حل ار جلا نشو :العو لج
 نوعمتجیف ناهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم ہرضحت ءًاروضحم :يأ ۸

 ناتاه تناك اذغو ؛ثيدحلا يف اك رجفلا ةالصو رصعلا ةالص يف

 رس :لاعت لاقو :سمخلا تاولصلا لضفأ ناتالصلا

 ۰1۳۹ :ق] 4 بتلا لقول رجفلا :يآ 1۳۹ :ق] € ع وَ

 ۔امھیف ةكئالملا روضح امهریغ ىلع ةليضف |مھیفف ءرصعلا :يأ

 ترحال هفشك ول روثلا هباجح» :پ هلوقو
 ةروُلاب العو لج هللا فصو هيف اذه هي

 وهجر ثاحبش

 .یلاعتو هناحبس هللا رون :يأ ؛العو لج هللا تافص نموه رون ١-

 .رمقلا رونو سمشلا رونک «قولخ رونو -۲

 .هنع هلل يضر ةزيره يآ ثيدح نم (۱۳۲) ملسو ۷1 ۲۹) يراخبلا جر )١(



 هروثلا وه العو لج هللاف ؛يحولا رون وهو رخآ

 مهنأل ہل هدابع ةيؤر نع هبجخ دق العو لج هللا

 هقلخ نم ءيشل جت ولو ءايندلا يف العو لج هتيؤ

 قلتي هل هلا دعومل ءاج اجل مالسلا

 :ىلاعت لاق كلذ ىلع ليلدلا ٌحضوأ ةاروتلا هنم نوش آج امل

 کیر زن

 لمت ال بلا دامج ا لبجلا اتهف [14+ :فارعألا] ات مج

 هيلع اًيشغم :ياه اص نت رَ اهدنعو ًابارت راصو نا هل هللا

 ل أَن اص نرم رو ڪت کک لبكي هَ لت کج
 دحأ الف [14+ :فارعألا]4 کو قل نکن

 ءروثلا هباجج نال ؛ىلاعتو هناحبس هللا یرب نأ عيطتسي ايندلا هله يف

 ینآ ٌرون» :لاق ؟ تيار له :5 لا لٹس جارعملا ةليل ينو

 هذه يف دحأ هاري الف هرونلا هباجح هناحبس هنأل كلذو ؛!«ءارآ

 هتمظعل هتيؤر نومیطتسی ال قلخ ذإ ؛هريغ الو 9 يبنلا ال ان

 چھ يرافقل رق يأ تیدح نم (۱۷۸) ملسم هجرخأ (۱)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 باجحلا فشك ول :يأ ؛هفشك ولو» :لاق اذغو «لاعتو هناحبس

 هيلإ ىهتنا امہ هلالجو ههجو رون ؛يأ «ههجو تاحبُس تقرحأل»
 «هقلخ نم ہُرصُب

 هب بجتحي ًاباجح هل ناب لاعتو هناحبس هللا فصو هيف اذهن

 لاعتو هناحبس هللا ةيؤر قيطت ال تاقولخلا نال ؛تاقولخملا نع

 ۔اینُڈلا هذه يف

 ام: هلوقل ؛لاعتو هناحبس هلل لا تابثإ ثيدحلا ينو
 3 3 :ىلاعت هلوقلو «؛هٌرصَب هيلإ ىهتنا
 رصبُيو ىري لاعتو هناحبس وهف .[۲۱۸-۲۱۹:هارملا) 4 یی یف

 الو ةملظ الو ءنوصح الو ناردج ال ؛ءيش مهنع هبجحي الف ہدایع

 اوناک انا مهاریف يش يأ الو رئاتس

 هللا فصو قبس ام ىلإ ةفاضإ هيف میظع ثیدح ثيدحلا اذهف

 قرتحال باجحلا اذه فشک ول هنأو رون هنأو ؛باجحلاب العو لج
 يش هبجحي ال العو لج هللا رصيو «هقلخ نم هرصب هيلإ يهتني ام
 ثيدحلا اذه يف ءاج ایک يهو باجحلا نم ةمكحلا نايب هیفو
 ال تاقولخملا نأو :هقلخ نم هناحبس هرصي هيلإ یهتنا ام قرتحي نأ

 .هتمظعل ىلاعتو هناحبس هللا لالج ةلياقم عيطتست



 نومیطتس رقبا لهأ يلي العو لج
 و ايثدلا هله يف هودبع ال مهماركإ نم اذهو «هناحبس هتيؤر اهب

 موی هه لجح نا هللا مهمرکف هناحبسهب اتایإ هودبع لب كدر
 ةمايقلا تاصّرَع يف هنوریف ءالعو لج هئوريو ةّنجلا يف ةمايقلا
 هله يف مط تسيل ةوق مهيطعي هتاحبس هنأل "نجلا يف ہنوریو
 هناحبس هتير اهي نوعيطتسيف قرخآلا يف مهل يه ایا :ایندلا
 مح لاعتو هناحبس همرك نم اذهو ءاهب نوُدّذلتيو

 ثيدح نم (۱۳۳) ملسو ؛(4881) يراخيلا هجرخأ ام كلذ يف رظنا (۱)

 .هتع لا يضر يا هلا دبع نب ریرج



 [ًانيمي هلل نأ يف ءاج ام]

 ال ىألم هللا ٌنيمي» :ًاعوفرم ه6 ةريره يبأ نعو -۳

 قلت ذنم قفنأ ام متيأرأ راهّنلا

 هيب طشقلاو «هنیمّی يف ام

(F1. 

 ل هناف ص رالاو

 اجرخآ «ٌضفخيو عفرب .ىرخألا

 E او مات ةوجلاب لامت هللا فصو
 :يأ ؛مئادلا بلا :حّسلاو «زاهنلاو لیلا ءا

 مرکلاو دوجلاو ءاطعلاب ةمئاد

 م هنإف ضرالاو تاوامسلا قل ذنم قغن ام متيأرأ» :هلوقو
 ؛قافنإلاب ىلاعتو هناحبس هئازخ صقت ال :يأ «هنيمي يف ام ض

 «ضيقلا» امهدنع هيقو (۹۹۳) ملسو :(/411)و :(43414) يراخبلا )١(
 .«طسقلا» لدب



 کل ضزالات توکل ی ولی :هناحبس لاق ؛ّينخلا هنأل
 نيئيمدآلل يتلا قازرالا عيمجف [۷:نوتفالا) 4 هی ال تب

 هللا قزر :وللو رویطللو تارشحللو مئاهبللو

 10:4 نایت

 ًاضيأ ءاجو «نییلب اهفصوو هلل ديلا تابثإ ثيدحلا اذه يفو
 تسيل لامش يهف :نیمی ىلاعت هيدي اتلکو :لامشلاب ىرخألا فصو

 هيدي نم ةدحاو ءًاضيأ نیمی يهو لاش يه لب :نيقولخملا لامشك
 .طسقلا اهيف ىرخألاو ؛دابعلا ىلع قافنإلا اهيف هناحبس

 رب او قزرلاب یالم هناحبس هدي :يأ «ىألق نِمٔیا :هلوقو
 لاعتو هتاحبس هنيمي يف ام صقنب ال :يأ «ةقفث اهضيغت ال١

 .هدابع لع

 يذلا ہاطعلا ةريثك :يأ ؛ءاحّحس هَراهَنلاو للا اخص :هلوقو



 يف عنميو تقو يف يطعي الف ءاراهنو اليل رمتسم هژاطعف «هل ّدح ال
 .تاعاسلاو تاظحللا عیج يف مئاد هؤاطعف ؛نیقولخلاک رخآ تقو

 مل هنإف ضرالاو تاوامسلا قلخ ذنم قفنأ ام متیارا» :هلوقو

 ع هللا نم هترثكو قزرلا ةعس نايبل بیرقت اذه ؛هنيمي ين ام ضي
 يف ام الو هنيمي يف ام صقنی ال هنإف هقافنإ ةرثك عم هنأو «هانغو لجو
 مهدنع امم صقنی هنإف اوقفنأ اذإ مهنإف نيقولخملا فالخب هنئازخ
 اهلك اهنأ تدجو رحبلاو بلا يف تاقولخملا هذه تلّمأت اذإف .دفیف

 يف ری 3 :ىلاعت لاق شا قزر نم شيعت

 قلخ ذنم تاقولخملا هذه ىلع قفني هناحبس وهف ۱6۱ :دوم] اهر

 هقزر عطقن مو ایشهدنع ام كلذ صقنب ملف ؛ضرألاو تاوایشلا
 اذه ناو ہانغ لاک لع لیلد اذهف .هتاقولغ نع لاعتو هناحبس

 .العو لج هنيمي يف ام صفي م ليوطلا نامزلا اذه يف قافنالا

 هلل نأ نایب هيف اذه «ضفخيو عفري ىرخألا هديب

 نالاو ربا مركلاو ءاطعلا اهيف ىنميلا ديلا« نبأ
 عقرب :يأ ؛«ضفخيو» ؛لدعلاو طسقلا اهيف

 .اهيصخيو مهل عأ عفريو «هدابع لع اهيو ريداقملا ضقخيو



 [ملعلاب یلاعت هللا هفصو يف ءاج ام]

 نيتاش قي هللا لوسر یار :لاق ہلع

 ال :تلق ه؟زن ابأ اي ٍناحطتتي َميف

 ]٤[ ."ادمحأ ہاور ؛ایهنیب مكحّيسو يردي هللا نكل» :لاق

 لاعتو هئاحبس هنأو ؛ملعلاب لاعت هللا فصو هيف ثیدح ا اذه [4]

 .مئاهبلا نيب نوكي يذلا یتح ہتاقولخ نب

 يردتأ :لاقف ناحطتی ٍناتاش» :هلوقف

 هدي ام يردي
 ام :يأ ہا

 هال :رذوبآ لاقق ؟عقادتلاو براضتلا اذه اههنيب لعج يذلا بیسلا

 ؛نیتاشلا نیتاه نیب ام ملعی هللا :يأ «يردي هللا نکلو» :َي لاقف

 هناحبس وھف ؛لوآ باب نم امهريغ يقف نيتاشلا يف اذه ناك اذإو
 ىفخي ال قاقّشلاو عارلاو فالتخالا نم دابعلا نيب رودي ام ملعي

 العو لج هنإ ىتح ہةمایقلا موي مھنیی مكحي لات هنأو يش هيلع
 :ريوكتل] 4پ تری حول :لاعت لاق ایک «مئاهبلا نيب مكحي
 اهضعب نم ُصتقُيو ةمايقلا موي ٹعیئو رشت شوحولاف +

 ىتح ةمايقلا مری اهلهأ ىلإ ٌقوقحلا دل: لاق امك ضعبل

 )١( مقرب دنسلا» يف 114540



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 نيب صاصقلا یرج اذإف ءانرقلا ةاشلا ّنم ءاحلتبا ةاشلل ای
 ثعبُت يهف ءابارت نوکتف بارت نوک ؛اهل العو لج هللا لاق تالاويحلا

 لدعلاب مكحلاو صاصقلا ناك اذإو ءاهنيب ايف صاصقلا لجأ نم

 هئاحبس هلدع نم اذهو «ىلوأ باب نم اهريغ نيبف مئاهبلا نيب يرجي
 :هللا تافص نم ناتفص هيف ثيدحلاو .ىلاعتو

 فالتخا لع تاقولخلا نيب يرجي اهب العو لج هللا ملع :لوالا

 .اهفانصأ

 سانلا نيب ةمايقلا موي مكحي العو لج هنإ ثيح ؛مکحلا :ةيناثلاو
 ,لاظلا نم مولظملا فصنُيو مهنيب يضقيف ؛تاناوبحا نيبو

 ه ةريره يآ ثيدح نم (۲۵۸۲) ملسم هجرخأ )١(



 تنی دوتا نه

 [یلاعت هل رصبلاو عمسلا يتفص تابثإ]

 ةيآلا هذه أرق و هللا لوسر نأ :هع ةربره يبأ نع

 و :هلرت ىلإ بام لإ تشکیل او نأ کرم هل اب
 اهبلت يتلاز هبنذأ لع هاب حقی ۸

 ]٥[ ۔''متاح يب نبا

 لاومالا نم هيلع
 تنام تایلووسلا لکو

 ةنامألا لب ا

 ام لك يهو :ةنامأ عمج:تانامألا []

 :دنسلا لايعألاو رارسألاو
 :اوعلا ضعي مهفي ایک ةعيدولاب ةصاخ ةنامألا تسیلف

 هيلع ظفحُتسا ام يدوي نأ ناسنالا لعف ؛هيلع نتي ام لک يف ةماع

 يما تی ا :ىلاعت لاق ؛ةنامألا نوخ ال نأو هنمتتا نم ىلإ
 1۳۷ :لافنلا] 4 منت أَو کیم اونو لر لل او ٦

 يهف ٩1۸ :نونمؤملا] نمد مهم هه :لاقو
 درفلا نيبو ءرمألا لوو درفلا نيبو شا نيبو دبعلا نيب ةنامأ

 4 اًهِلْمأ لإ تک او نآ كتم ۃ1 :یلاعت لاق «سانلا نيبو

 فو تانامألا عوضومب قلعتي ام لك يف ةّماع ةيآلاو (۸ :ءاسنلا]

 .01838) «هسيحص» ين نابح نباو )٤۷۲۸(« دوادربأ (۱)



 فئاظولا دنسُی نأ رمألا او شلع بجي هنابو فئاظولا يف ةلزان تناك

 در يف تلزن ةيآلا نال ءاهيف ياب الو سانلا نم اهب موقی نم ىلإ

 4 لع ذخأ کم ل يلا حتف الف ةييش ينب ىلإ ةبعكلا حاتفم
 ار نأ أي هلأ نإ ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ةبيش ينب نم حاتفملا

 ينب ىلإ هعفدو يلع نم حاتفلا ةه يا ذخأف 4 اه
 كلذب لا ربخأ ایک ةمايقلا موي ىلإ مهدي يف لازي الو «

 ظفللا مومُعب ةربعلاو ءماع ظفللا نكلو ءصاخ ةيآلا لوزن ُببسف

 لوصألاو ريسفتلا ءايلع كلذ ررق ایک ببسلا صوصخب ال

 هب لگام لكف «ةيونعم او ةيشحلا تانامألا عيج ةيآلا هذه لمشتف
 «ةنامأ ءوضولاف ؛لجو زع هللا نيبو هنيب ةنامأ وهف لایعالا نم دبعلا

 ىلاعت هللا اهبجوأ يتلا لامعألا عيمجف قئامأ ةبانجلا نم لاستغالاو

 اذكر .كلذك ةنامأ هدابع ىلع هللا همّرح ام عیجو .ةنامأ هدابع لع

 اهيلع اونمتؤأ نيذلا ةمذ يف يتلا نوبدلاو لاومالاو لايعألا عيج

 عيمج يف اهيدؤي نأو ةنامألا ظفحي نأ دبعلا لعف :ةنامأ يه اینا

 لو ةّمذ يف ةنامآ دالوألاف :ةنامألا نم ُلْخَي دحأ الف ءاهرومأ

 .يرهزلاو حیرج نبل نع ٤/ ۱٤۷ ری يف يربطلا هجرخأ ام كلذ یف رظنا (1)



 - هناحبس - هل سیلو ةقيقح حمس هلل سيلف مغوق لعوهزاجلا باب نم

 لوسرلا لأب ءالؤه ىلع باتو !زاجملا نم هوحنو اذه امتاو دق

 نأ نيل هنذأ لع هعبصأ عضوف يقيقح عمسلا نا نیو اذه لطبأ اه

 يقيفح رصب هنأ نبی هنيع ىلع ىرخألا عبصألا عضوو ؛يقيقح اذه

 لديو ہتافصو هللا ءايسأ نولّوؤي نيذلا ىلع در هيف اذهو هام سیلو

 الو فیرحم ريغ نم هيلع تلد ایکو «تءاج امك اهتابثإ بجاول نا لع
 لی الو فیت ريغ نمو ؛لیطعت



 لئاسرلا جرش ةلسلس
 کش س11

 ف ہللا لوسر نأ اههنع هللا يضر مع نبا نعو ٦
 ین ام ملعب ال :هللا الإ اهُمَّلعَي ال شخ بيغلا خیتافم» :لاق

 ملی الو هللا الا ماحرالا شیت ام ُملعي الو فا الا يغ

 توت ضرأ ّيأب سفن يردت الو ها الإ ٌدحأ ٌرطملا يتأي یتم
 ؛ىلاعتو كرابت هللا ال ٌةعاسلا موقت ىتم ُملعي الو شا الا

 ]٦[ :۱ ملسمو يراخبلا هاور

 «میلع هللا نأو هالعو لج  ملعلا تابثإ هيف ثيدحلا اذه ]٦[

 :هنأش لج لاق اذهلو یه الإ اهملعي ال بيغلا حيتافم نأ هيفو
 تبار لأ فات ترم لإ اینا

 هل[ ) نامقل ةروس رخآ يف حيتافملا هذه ریسفت

 خاتم هر
 :مامثألا] ٥۹[

 يبن الو برقم كم اهملعی الف ہلا الإ اهملعي ال ةسمخلا حیتافلا

 يتلا رومألا نم يهف ؛لاعتو كرابت هقلخ نم دحآ الو ؛لسرم
 هل لاقو قو هللا لوسر لیربج لاس ال اذغو ءاهملعب هللا صتخا

 چ ۃریرھ يآ ثيدح نم (۹) ملسم ہوحتیو 6۱۰۳۹) يراخبلا )١(



 لج هللا الإ ءایسلا نم

 نم وهف «تیغلا هللا لزني ىتم ًاصيأ يردي دحآ الو ءالعو

 ثيغلإ لزتي نأ عيطتسي دحأ ال هنأ نايب هيف

 مالعإلا لئاسز يف ركذُ ام اأو ؛لاعتو ةناحبس قلاح ا صاصتخا
 كلذ هبشأ امو حابرلا بوبع لوح تاعقوت نم زافلتلاو ةعاذإلاك

 رهارظ لع ةينبلا تاعوتلا نم وه نإ ؛مزجلا باب نم سيل وهف
 ءالؤه نإ :لاقي الف ؛«ىطخت نأو بيصت نأ نکملا نم يتلاو ةّيوج



 رطلا لوزن نم هملعب هللا رثأتسا امن نوملعی

 :ي (۳۶ !نافلا 4 الا ىف ام اتر :العو لج هلو
 «نوطبلا يف يتلا ةّجالا
 ملا نوطب يف يتلا

 ءاوس ؛ىلاعتو هلاحبس هللا الا اهملعي

EGOS 

 وطب يف ام يردي دحأ
 ازم لک همي .ةقلخلا صقان وأ

 ها «حورلا خفتيل ءاج اذإ حولا ثقنب لگولا كلا ىتح ہالعو
 ا لماك وأ نيم

 ديعس وأ ّيقش وه لهو هلمعو هلجأ نع للجو رع هللا لاسی
 نآلا ثدحُتسا ام صوصخب امأ ءالعو لج هللا هربخآ ام بتكيف

 ةرّوصملا ةزهجألا ىلع لمحلا صّخَشُت يتلا ةعشألا روص نم

 يف ةلخادلا رومألا نم سيل اذهف «ىثنأ وأ ًاركذ هنوكب نوربخيف
 ةطساوب لصحت يتلا ةداهشلا ملع نم وه ایناو «بيغلا ملع

 ملع نم سيل وهف «هرهظتق نوطبلا يف ام روصت يتلا ةزهجألا
 متت يتلا ریوصتلا لبق كلذ ةقیقح ملعي دحأ ال هنأل «بيغلا

 وأ ًاركذ هنوکب اوملع مہا رم ول مث ةروکذلا ةزهجالا ةطساوب

 لمع نع وأ هلجا نم ًائيش نوردی ال مهف ایم وأ ًاّيح وأ ىثنأ



 10۳4 :نامفلل 4 ثونت ضا آپ نت دامو :العو لج هلوفو

 ما بلا يف وه له ہەئامزو هناکم لوهجلا نکلو «هنم ّدب ال توملا
 هنوکل ہكلذ نوکی نيأو یتم يردي دحأ الف ؟وجلا يف مآ هرحبلايف

 .[؟4 :ذابفل] 4 یی هنأ ا ) هنأش لج هدحو هللا ملع يف
 .قلاعتو هناحبس هلا ًالإ اهملعي ال يتلا بيغلا حتافم هذه



 العو لج هلل ملعلا تابث] ثيدحلا اذه يفف حتافم نایب هیفو

 ال میل بَل ياك ةع :هلوق يف هللا اهركذ يتلا بيغلا

 .ةيآلل ريسفت وهف ء[۹٥ :ماعنألا] وه

 لج هللاو ؛هودهاش ام :ةداهشلاو ؛سانلا نع باغ ام :ٰبیغلاو

 هتداهشلاو بیغلا ملاع العو «مهيلع يفخ امو سانلل رهظ ام

 .هب ميلع هناحبس هللاف



 ام اذإ هدبع ىلع بوتي للجو ع هنأو ةیوتلا تابثإ هيفو «هدبع ةبوتب

 .صالخاب هيلإ لبقأ
 هدبع لع دوعي العو لج ہللاف «عوجألا :اهانعم ةبوتلاو

 هلاجيس هئايسآ نمو ,باذعلا لدب ةرقغم ابو «بضغلا لدب اضّرلاب

 لا] 4 میر بل انآ :لاقف بازتلا ىلاعتو

 هدابع لع بوتي هنأو هل ةبوثلا تابثإ هيفف .هدابع ىلع ةبوتلا رنک

 يا ۰ ا

 ريخلاب مهيلع عجریو

 .هل ظفللاو (۳۷۶۷) ملسو 63۳۰ ۹)ارصتغ يراخبلا (۱)



 هنال ؛هدابعب لاعتو هناحبس هنم ًافطلو ام

 امثإو ؛باذعلاو رفکلا مهل بحال
۲ 

 هناحبس هلضف نم هلک اذهو ؛م

 احرف حرفی هللا نأ هيف «هدبع ةبوتب احرف ذا هللا ةه هلوقف

 :ولخملا حرف نم دشأ ًادیدش

 سیل ةكلهم ضرأ يف هتلحار دقف لجر ین ًالثم 8 برض مث
 ةرجشلا لظ تحت مانو توملل ملستسا دقو ؛ماعط الو ام اهيف
 اهيلعو هسأر قوف هتلخارب اذإف كلذك وه اینیبو :هكاله راظتناب
 .هبارشو هماعط

 اهم لاغتو هناحبس هللا ةمحر نم طونقلا زوجي ال هنأ هيف اذهف
 الكف شاب ءاجّرلا مّظعي نأ هيلع لب هديعلاب قیشلاو رمألا ًةتشا



 يف أطخأ ناستإلا انهق ءذخار ال ءىطخملا نأ نایب ثیدح ا يفو

 رم ریبعتلا

 هنأب هتفن فصّوو ٌدبع هنأ العو

 لج هللا َفصَو هنوك عم هذخاؤي مل هللا نکل هح

 لج هللاو هاله دّمعتی مل هتكل بَل

 اگ کو دج مع آو :لوقب العو
 ال ر ةبآلا هذه تلزن الو هه :برسال) جڑ ٹن
 دق :العو لج هللا لاق (۲۸) :ةرقبلا] 4 کف أ يك نإ ات

 اتلعف

 هن هللا يضر سايع نبل ثيدح نم (۲۸۰۳) هدنسملا» يف دمأ هجرخآ (۱)

 بن هلل يضر سابع نيل ثیدح نم ۱۵4/۳ هری يف يربطلا ريرج نيل جرح (1)
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 اسا



 [ًادي ىلاعت هلل نأ يف ءاج ام]

 اک هللا لوسر نأ # يرعشألا ىسوم يآ نعو -۸

 طسبتو ہراھنلا ٌءيُم َبوتیل لیلا ہي طبی هللا َّنِإ» :لاق

 نم سمشلا علت ىتح «ليللا ؛يُش َبوتيل راھٹلاب هدب
 [۸] ''ملسم هاور ؛اهبِرغَم

 لا ةفص تابثإ هيف ثيدحلا اذه [۸]

 هیشت نود للعتو هناحبس هللا لالجی قيلت دي يه ان ؛نیقولخلا يديأك

 .ًالضفو هناحبس هنمآمركت اهطّسي هاو ,لیطعت الو ليث الو

 تابثإ هيف اذه *راھنلا ءيسم بوتيل لبللاب هدي طس: هلوق
 اهل سيل ةبوتلا نآو ءاوبات ام یتم ًاراہتو ًالیل هدابع ىلع بوتي هللا نأ

 لبقي یلاعتو هناحبس هنإف راهن وأ ليل نم ةعاس ٍّيأ يفف دم تقو

 هلضفل سیلو «باجح هباوبأ لع سيل هنأش لج رهف ؛هدابع نم ةبوتلا
 راهنلاب هدي طسیوا :55 لاق اذهو ہد تقو هبلإ ةبوتلل سيلو ہذح
 .لاعتو هناحبس هنأش اذهف «ليللا ءيسم بوتیل

 )١( مقرب )۲۷۵۹(.



 لع هنأو ءاهيلإ ةردابملاو ةبوتلا ىلع ثحلا كلذك ثيدحلا یفو

 ةطوسبم اهنأو أدي هل أب لا فصو هيفو هاهرشزی ال نأ ناسنإلا

 يف .ًادبأو بند ىلاعتو هناحبس هدايع لع بوتي هنأو ؛ةضوبقم ريغ
 نيعم تقوب صتخت ال ىلاعتو هناحبس هيلإ ةبوتلا نأو هراهتلاو لیللا

 ىرخألا للا ضعب نأش وه ایک نيعم ناكم وأ

 نوؤطخت مكنإ يدابع ايف :هلوق يسدقلا ثيدحلا يف ءاجانغو

 .«مکل رفغأ نورففتساف عج بوتذلا رفغأ انأو راھتلاو ليللاب

 زن يأ ثيدح نم )۲٥۷۷( ملسم هجرخأ (1)



 ایل لوصا حرش

 [ىلاعت هلل ةحّرلا ةفص تابثإ يف ءاج ام]

 ڈا هللا لوسر لع مَ :لاق ہلغ رمع نع "ای
 دج ذإ ؛ىعست يبكلا نم أر اذإف راو

 اك يلا لاقف ةنعضرأف اهنطتي ةت ةثدحخأف يا يف

 !هلاو ال انلق «؟راَّتلا يف اهّدلو ٌةحراط ۃأرلا هذه.

 [4] . “اهيل
 تا
 هذه ْنِم هابعی ٌمحر هل :لاقف

 هتحر َّنأو ؛لجو رع هلل ةحّرلا ةفص تابثإ هيف ثيدحلا اذه [4]

 نم محرأ قلا نم كانه سيل ْذِإ ءاهدلوب ةدلاولا

 ءاهدلوب ةدلاولا نم هدابعب محرأ العو لج هللا ءاھدلوب ةدلاولا
 .ةديدش ةميظع هناحبس هتمحرف

 یمستو «ةفورعم ةليبق يه :نزاوه «نزاوم يتب :هلوقو

 قمرنا ءاع کی عضل ها لوس, نا :مهتصقو ؛ةبيتع نآلا

 : ت نزاوه تناك چ هتعاط يف شيرق تلخدو ۃرجم ا

 وزغ ىلع اوعمتجاف مهوزغي نأ قي هللا لوسر نم اوشخف «ةكم
 نم شیج ا زّهجف كلذب قو ملعف .مهوزغي نأ لبق اڳ لوسرلا

 نمي

 .(۲۷۵۸) ملسمو :(9۹۹۹) يراخبلا (۱)



 ماع ارملسا نيذلا ةكم رمو ةنيدلا نم هعم اوؤاج نيذلا

 يح .ةيوتلا] 4 ترم منو مث تحت

 هّنع رمأ نيح نيملسملا يداي لعجو هناکم نم حزحزتي مو تبث
 لوسر ءادنب نيملسملا ىدانف ءّيِرَرهَجلا هتوصب يداني نأ سابعلا

 تراد مٹ هک لوسرلا لوح اوُمتلاو نوملسلا داعف قل هللا
 نزاوه لاومآ اومنغو «نیملسلا هللا رصنف ديدج نم ةكرعملا

 ىلإ اهافطأو اهئاسنو اهاومأب تداج نزاوه نال ؛املاقطأو اههاسنو

 منقو ةكرعملا تھتنا الف :نیملسملل ةمينَق تراصق ءةكرعملا ضرا

 ك لوسرلا یار :مئانغلا هذه تعجو ؛نزاوه مئاغم نوملسلا

 هئأر املف ءاهدلو نع ثحبت ةقفشم رکسعلا بوجت ةغرسم ةأرما

 :هباحصال کلا لاقف :هعضرُت تلعجو اهنطبب هتقزلأو هتذخأ

 لاقف :هللاو ال :اولاق ؛؟راشلا يف اهدلو ةحراط ةأرملا هذه نورتأ»





 سس -_مےس۔۔تثت صػ٭ب لئاسولا حرش ةلسلس

 [یلاعت هللا ةمحر ةَعَس یدم]

 أح نم غرف :ينعي ؛«قلخلا ہللا قلع لو :هلوق 1
 ا َقلَس» :ىلاعت لاق ایک اهلك تاقولخلاو ضرالاو تاوامسلا

 ءاجو [٥٥:فارعالا14پ ملال یوتسا مت ھا هم يف یاد
 مكي لف تلصف ةروس يف مايألا ةتسلا هذه يف هقلحَت ليصفت

 قلا قلخ الف :تابالا 4نتمزب ىف ألا َقلَح یاب مت
 ؟ثيدحلا يف ءاج اک شرعلا قوف هدنع وهف ًاباتک بتک ىلاعتو هناحبس

 ءاضقلاب نامیإلا هيف اذهو ءردقلاو ءاضقلا باتک :باتکلای دوصتلاو

 ام ًاضيأ هريغ يف بوتكمو ظوفحلا حوللا يف بوتكم هنأو ردقلاو
 ةباتكلا هذهو ؛بوتکم وهو الإ ءيش نِ ایف ؛لاعتو هناحبس هللا ءاش

 يف ةماعلا ةباتكلا ريغ ةباتكلا هذهو «ضرألاو تاوامسلا قلع دعب

 نأ لبق تناك ظوفحملا حوللا يف ةماعلا ةباتكلا نال ؛طوفحملا حوللا

 ہقنس فلأ نیسمخب ضرالاو تاوامسلا ىلاعتو هناحبس هللا قلخي

 .ةصاخ ةباتك ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةباتكلا هذه امنإو

 .(۲۵۷۱) ملسم دنع وهو :(۳۱۹۹) مقرب (1)



 تابث]هیف اذهو «هیلع العو الج هللا ی

 اذه صحا هللا نأل هب ناال

 يف باتكلا اذه َّنأ لع لدي اتھف هدنع ناك اذإو هدنع باتكلا

 هنأ «هدنع» :هلوقب دارلا سيلو .ىلا

 ءایشالا ضعب ضتخا هنکلو هکلم يف تاقولخملا لک نال ؛هكلم يف

 ال متن نمو :ىلاعت لاق ؛نيبّرقملا ةكئالملا ضعب لثم هدنع اهنأب

 هئاحبس هللا نم بيرق ناكم

 ثألا ضعب ٌصخف ۱۹ :ءاينألا] 4 ید نم تر

 هناحبس هللا دنع هتناکمو باتكلا اذه ةيمهأ لع لدي اذهو ةیزقم

 .ىلاعتو
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 يتحر َّنإ» :هلوقب 5ق هنع ربع ام باتکلا اذه نومضمو

 :نیتفصلا نیتاہب العو لج هللا فصو هيف اذه «يبضغ تقبس

 تافص يهف ءالعو لج هلاعفأ تافص نم اذهو .بضغلاو ةمحّرلا

 لجو رع هلل تافص امهف هاش اذإ بضغيو «ءاش اذإ محري «ةيلعف
 بضنک هبضغ الو ؛قولخلا ةمحرك تسيل هتحرو «هلالجب ناقيلت
 .ىلاعتو هناحبس هلالجب ناقيلت ناتفص امه اناو قولخلا

 نأ بحي هناحبس وهف ءبضغلا تقبس ةحّرلا َّنأ ثيدحلا ينو

 اولعف اذإ اقأو ةمحّرلا بس يتلا بابسألا اولعف مه اذإ هدابع محري

 هناحبس هنإف «تافلاخملاو يصاعملاك هبايسأو بضغلا تابجوم

 لامعألاف .كلذک بضغلاو «بابسأ اه ةمحرلاف ؛مهیلع بضغي

 تی ٹیرَق ہلا كتي َّنإ) :لاعت لاق ہللا ةحرل ببس ةحلاصلا

 كرڈلاو رفگلاک هبابسأ بضغللو ١ :فارعالا] 4 تخم
 .العو لج هللا بضفُي ا هلك كلذ ناف :يصاعملاو

 بم الو ہہدایع محري نأ بس هللا نأ نایب كلذك ثيدحلا یف

 اذإ الا هدابع ىلع هتاحبس همركو هلضف نم اذهو ؛مہبذعُي نأ

 لع اوج نيذلا مهف ءبضغلا ٌبابسأ اولعفو ةمحّرلا بابسأ اوکرت



 ؛ببس نودب وآ هل ماظ وهو ًادحأ بّذعی ال هئاحبس وهو .مهسفلأ

 يهو لاعتو هناحبس هنم بضقلا يفتن بابا لع بی انار
 ناو وفعي نأ بي هلل او ؛يصاعلاو قا رڈل لو ؛يصاعلاو قافتلاو ك

 رففتساو اوبانأو هيلإ دابعلا بات ام اذإ رفغي «لاعتو هناحبس هّنِإف

 هال لاتو هاحبس هبلإ كح الغو یون رفنیو مهو لبقي
 بحت ومع كنإ ّمهللا» اه یا هاعد يف ءاج ایک فعلا بح ٌرفَع

 ٍةجاحب سيل وهف ًالإو ءالعو لج هدوجو همرك نم اذهو ء'"'َوْنَعلا

 ام محل بم وهو :لاعتو هناحبس هيلإ نوجاتحلا مه لب «هدابع ىلإ

 اذإ ةنجلاب مهمشنیو مه رفغيو مهيلع بوتي نأ بیو :مهحلصُي
 ةبوتلا لع هدابع تح كلذلو ؛هورقغتساو هيلإ اوباتو اوبّرقت مه
 كلذ لكو :تاعاطلاب مهرمأو يصاعملا نع مهاهنو ءرافغتسالاو

 نم وهو هوفعللو ةرفغملل هّبع نمو ىلاعتو هناحبس هفطل نم
 .ةميظعلا لاعتو هناحبس هتافص

 .(۳۸۵۰) ہجام نیلو,(۳9۱۳) یذمرتلاو :(10744) هدنسملا ين دحأ هجرخأ (۱)
 :اھتع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم



 ضرالا يف لزنأو ءًاءزج نيعستو ةعست هدنع لسمأف ,يزج ةئم
 حفرت ىتح الحلا ٌمحارتت ہزجلا كلذ نمف ءًادحاو ًاءزج
 [۱۱] "هیت نأ يشم اهيل نع اهّرِفاح لا

 کلن احبس هل حر ةعس نی هل میظع ثيدح اذه ١
 توت ّلُكتَعِسَو خو :میرکلا هباتك يف لاق

 .[۱8۷ :ماعنألا]

 اهنم هللا لزنأ هيلع قفتلا ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةحّرلا هذه نمو

 هناحبس اهرخّدا دق ةمجر نوعستو عست هدنعو ؛ضرألا يف ةدحاو ةمحر

 نم تاقولخملا محارتت ضرألا يف اهلزنأ يتلا ةمحّرلا ءذهو قمایقلا مويل

 عفرت» لقع اهدنع سيل يتلا ةميهبلا :يأ «ةبادلا» نإ یتح هاهراثآ

 .(۲۷۵۲) ملسمو :(3۰۰۰) يراخبلا (1)



 ةرخالا يف هتحر نکلو اینا يف مجري للعت هللا نأو هةمیظع
 العو لج هللاو ہیف ريخ ال رساخ هنإف هللا ةحر هفت ل نمف .مظعا

 ضرالا يف نم اوحرا» :ه5 لاق اذغو ءءاححّرلا هدابع نم محرب

 مھجئارگو مهارت يف نينمؤملا لكم :لاقو ؛'"اءامشلا يف نم مکر

 نب هلادبع ثيدح نم (۱۹۲4) يذمرثلاو :(4441) دوادوبأ هجرخأ (۱)

 .اهنع هللا يضر ورمع
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 دا ژئاس هل یعاد وضع هم ىكتشا اذ
 اذه یفتقم نمف ہللا مهحر اوحارت اذاف ۱«یتشاو رهگلاب

 دابعلا ٌمحارت نم أشنت نإ ىلاعت هللا ةمحر بابسأ نأ ركذ ثيدحلا

 مهنيب ايف

 ه ريشب نب نامعنلا ثيدح نم (1883) ملسم هجرخأ (۱)



 وي ناك اذإف» :هینو «ضرالاو ءا

 يتلا ةمحر ةثملا نم ةمجر لک نأ ةعس یدم نايب ثيدحلا
 ناك اذإف «ضرألاو تاوايلا حست ةدحاولا ةمّلاف اب 1 اذإف :ضرألاو تاوامگلا مست هدحاولا ةمحّرلاف ءاهب هللا فصتا
 هللا هلزنأ يذلا ءزج ا مايضناب ءةحر ةثم ةحرلا تلماکت ةمايقلا موي
 ةنم تراصف هما يف هرخأا ام ىلإ ضرألا ىلإ لاعتو هناحبس
 ًاضيأ اذهو «لجو رع هلل ةحر ةعس ىلع لبلد اذهو ؛ةرخآلا يف ةحر

 :ىلاعت لاق ءىلاعت هللا ةمحر نم طنقي ال ناسنالا لعجي نأ هنأش نم

 :مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ناسل ىلع یلاعت لاقو ۳ :رمزا]
 لاقو ه١ :رجحلا « تراسل الإ

 قا عن ني اوشا او :مالسلا هيلع بوقعي ناسل لع لاعت
 .۲۸۷ :فسو) ترک ملأ لنت ی شتا

 تايآلاو ثيداحألا نم هانعمب ءاج امو ثيدحلا اذه فو

 )١( مقرب )۲۷۰۳(



 ولو یتح ہللا ةمحر نم طنقي نأ ملسملل يغبني ال هنأ نايب ةميركلا

 نأو هللا ىلإ عوجُرلاو ةدوعلا نم سایب ال نأ يغبني هنإف :هبنذ َمظاعت

 ةمحر نم سأييو ةبوتلا كرتي ال نأو هل هللا رفغی نل هنأب دقتعي ال

 هبنذ ناك امهم هللا ةمحر وجريو بوتي نأ هيلع لب ءلجو زع هللا

 اهنم بات كرشملا اذكو هيلع هللا .هتيصعم تناك ایهمو

 ءابرلا لكآو رمخلا براشو قراسلاو ينازلاو قفانلاو رفاکلاو

 لف :لاعت لاق ؛مهيلع هللا بات اوبات ام اذإ ًاعيمج ءالؤهف

 ني ارظتنت ال حهيشتأ 3 1
edو  

 بلا ري هل ة
 4<كئ ایڈمن كيت قر ان

 ةمحر ةعس ىلع ليي ال نأ ناستإلل يغبني نكلو ء[٤٥- ۵۳ :رمزلا]

 ةرففلا عساو لجو رع هللا نأ كف ؛یصاعللاب نواهتي يلاتلابو هللا

 لو وکی رد کیر لمم ) :لامت لاق ؛باقعلا ديدش هنإف

 را٤ ) :لاقو 46119 :مامال) 4 تریرجشنآ مرتا نم شات كري

 ال نأ ناسنإلا لعف ۸0۳ :رفاغ) 4 باتیلآ ہیک بنا لاو ذل
 نم فاخيو هللا يقي نأ هيلع لب ؛يصاعملا لمع يف لهاستي
 فوخلا نيب :بولطلا وه نيرمألا نیب عمجلافةمحّرلا وجري ایک باذعلا



 اولاق نکلو ءرخآلا ىلع امهدحأ

 الإ مکدحآ ٌنَتومَی ال :٭چق لاق :ءاجّرلا بناج بلغم هنإف .تولا

 لمعلا نع ءرملا زَجَع ام اذإف ۷

 حلاصلا لمعلا نم ًاتکمتم ناكو :ةايحلا دیق لع ماد ام هنإو امآ

 فوحلا نيب نوكي نأ يغبني هنإف يصاعلاو بونذلا نع عالقإلاو
 ءاجؤلاو

 .اههنع هللا يضر هلا دبع نب رہاج ثيدح نم (۲۸۷۷) ملسم هجرخأ )١(
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 هللا بضخ نم حاص هب نا الا يذلا وه دوم ءاجرلاو
 نم هبحاص طق ال يذلا وه دومحلا فوخلاو :ہتبوقعو لجو رع

 لجو فا ةر



 يف ةلخادلا لامعألا نم كلذ وحنو هناشطع یقس
 رفاک نم لمعلا اذه ناک ناو «سانلا لا

 ب هتاحبس هئاف اذغو ؛لماع لمع عيضي

 ناب اتإ ها ةذه يف ةمعّط

 حلاصم نم كلذ ريغو أ

 :۷ایتدلا يف ةمعط اهب معطأ» :اه هلوق نم دارملا اذهف

 يريحك نیب هل عمج هلا اف ءتانسحلا لمع اذإ هنإف نمؤملا امأو
 .ةرخآلا ءازج نال ؛ةرخخآلا يف هتاتسح هل رخّديف قرخآلاو ايئدلا

 ًاثيش هل لّجعی لب اینا يف ءازجلا نم ًاضيأ همرجي الو ؛نسحاو ربخ

 هقزر يف هل عشري ناب )0
 ؟ًادحأ ملظي ال هلاحبس هلال ؛ايندلا ةاي

 )١( مقرب )۲۸۰۸(.



 كلذك ثيدحلا ينو هنإ ىتح ؛لجو رع هللا لضف ةعس

 يف مهيلع معتيو مهقزري هناحبس وهف ءراّمكلاو هللا ءادعآ لمشي
 هناحبس هلضقو هناسحإ نم هلك اذهو ؛مهتادبأ ٌحِصْيو اینُڈلا هذه

 مہنإف مهرفك لع اوتام اذإ مهنكلو ةیوقعلاب مهلجاعُي الق «ىلاعتو

 .ةرخآلا يف مط باوث ال



 و لكأ اذإ هب عقب يذلا وهو .هنم دبعلا نُکم يذلا وهو
1 0 

 هلضف نم ہوحنو اذه لكف هماذآ نم هصلیو هب ّدبعلا يلنيف

 ىلع هللا ركشو دبعلا برشو لكأ ام اذإف «یلاعتو هناحبس همركو

 .هثع ىضري هناحبس هنإف كلذ

 .(۲۷۳۵) مقرب ملسم (1)





 هآریثک متیکبلو ًاليلق متکحضل ٌملعأ ام نوملعت ول» :هلوق

 [15]."سنآ ثیدح نم «نیحیحصلا» يف

 هیفو :لاعتو هناحبس هللا ةمظع نایب هيف میظع ثيدح اذه [۱۵]
 رثكو ةكئالملا ماحدزا نم اهیلع ام لی نم ءامسلا توصل ٌفصو

 .اهيف نيدجاسلا
 توص لصالا يف وه :طيطألا ؛ءامسلا ِتّطأ؛ :5ےق هلوقو

 توص هل ريصي لحّرلا ُبكارلا لقثأ اذإف هيلع ام لق ئي لخّرلا
 ءايسلل راض هنأ :انه دارملاو ؛لّمحتلا ةّدش نم طیطالاب

 )۲۱٥۱١(, دنا يف دحأ هجرخأو :(7811) مقرب (۱)
 .۲۳۵۹) ملسو «(4771) يراخبلا (1)



 ال يذلا بیغلا ملاع نم ةكناللا«دجاس كل هيقو ًالإ» :هلوقو
 ال لاعت هللا دنج نم دنجو یخ مهق «لاعتو هناحبس هللا الإ هملعي

 نامیالا ناكرأ دحأ وه مهب ناییالاو .مهب نمزت انتكلو «مهارپ دحأ

 نم نجلا قلخو هرون نم هللا مهقلخ «لاعتو هناحبس هللا قلخ نم
 بيغلا ملاع نم نيطايشلاو نجلاف «بارت نم مدآ ينب قلخو هران

 ب » :ىلاعت لاق هران نم جرام نم مهقلخ هللا نكلو نآجلا

 كانهف ؛عفترملا رانلا بهل نم :يأ ۱6۱۶ :نحرلا]4 را نت جرات ني

 وه ام اهنمو «بيغلا ملاع نم وه ام اهنم هللا اهقلخ

 هغه هلل يضر زمغ نبا ثيدح نم (۸) ملسم هجرخأ (۱)



 ام ملی © کلی نفت وہ

 نو :لاقو ۳۸ :تلصق) 4 درت ال مهر رال لب هل
 قريتي الو دنا نع ةر ال مت نو نیکو نوت

FO, يه هذه ۱۹-۲۰ :ءايبألا]4 تافل رال 



 الصلا مهیلع ةكئالملا ةفص

 اذهو ؛ىلاعت هللا ةدابع ىلع هلمع رصتقا نم ةكئالملا ءالوه نیو

 هيفو الإ عباصأ عبرأ عضوم - ءایسلا يف يأ - اهیف ام» :ڳ لاق
 لیلد هيفو ؛ةكئالملا ةرثك ىلع لبلد هيف اذهو ء؟یلاعت هلل دجاس كّلم

 نع نوری ال مهف «یلاعتو هناحبس هللا نودبعي مهنأو مهلضف لع

 نم دنج مهو «نوکلاو قلا يف هناحبس هرماوآ نودُقنُيو «هتدابع

 نآرقلا يف مهركذ ءاج امك مهي نامیإلا بجي «لجو رع هللا دنج
 يف هليصفت ءاج امم اهب نوموقي يتلا مهامعأب نامیإلاو «میرکلا
 .ةيوبنلا ةنلاو ميركلا نآرقلا

 وه ایک مهتقيقح نولّوؤي وأ :ةكتالملاب نونمؤي ال نيذلا دل مث
 ةكئالملا دوجو ةقيقح نولوؤي نيذلا ةفسالفلا ضعب دنع لاحلا

 ىوُقلا نوُمسي ایک هناسنالا ىدل يتلا ةيناسفنلا ریخلا ىو اهنأب

 نيطايش كانه سيل :نولوقيو ؛نیطابشلا ناسئإلا يف يتلا ةريرشلا
 امناو ؛ةيّسح ماسجأ مهل نوقولخ ةكئالم كانه سيلو ؛ماسجا مه

 ةلثمتملا رشلا سجاوهو ؛ةكئالملاب ةلثمتملا ری ا سجاوه درج يه

 ليرات نم ليطابألاو تاصرختلا نم هوحنو اذهو «نيطايشلا يف



 نإ ةيسفتلا ىوُقلا اأ ىلع ةکتاللا رشقی يذلا نأ لصاح ا

 ییطخو اض وهف ًادلقم ناك ناو ءرفاك وهف اذه ًادمعتم ناك
 هللا دنع نم لا يحولا فرعنو ةقسالفلا راكفأ فرعن نأ انیلعف

 هتکناللاپ نامیلا بوجو لع ثحلا ثيدحلا اذه يفف

 ىلع ليلد هیفو ءاهتعس ىلع تاوامسلا نوؤلمي مهنأو «مبترثک نایب
 نم لیلج فیرش ملاع مهف «لاعتو هلاحبس هلل مهتدابعو مهلضف
 |! مهملعي ال ؛لجو رع هللا هقلخ يذلا بيغلا اع

 .لاعتو

 ًاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ولا :ثيدحلا رخآ يف هلو

 يراخبلا ہاور هيلع قفتم وه :يأ «نيحيحصلا يف ؛اریشک منیکبل

 ااو



 لاعتو هناحبس هللا نال ؛َ بلا هملعي ي | لثم ةمايقلا موي

 انعلطأ ول هئالو ءانب ًةحر هيلع علّطن ام ةرخآلا رومآ ىلع هعلطأ

 ام نوملعت ولا :هلوقب ةه لا هركذ ام انب ثدحل ءايشألا هذه لع

 شرفلا ىلع ہاسنلاب نذار ًاربثک متيكبلو ًاليلق متكحضل ملعأ

 :هلوقو ؛؛یلاعت هللا ىلإ نوراجت تادعّصلا ىلإ متجرخلو
 رمالاف «فوخلا ةدش نم عرشلاو ءاكبلاب مكتاوصأ نوعفرت :ينعي
 هله ًاعتسم نوكي نأ ملسملا لع بجيف ءلئاع بطخلاو فيدش

 .اهيلع مداق وه يتلا راطخ لاو فقاوملا

 نورا



 ٭يش لصح دقو هانع هللا اهبجح يتلا

 اذهو علا باي نم ربقلا باذع لع سانلا ضعبل عالطالا نم
 لاوهأ» باتک عجاريلف اذه نم نيش دارأ نمو :فورعم ٭

 هللا هحر بجر نبا ظفاحلل *روبقلا يف ةفلولا بتكلا نم ه
 ريثك هملعت مو اتع بْيُغ يذلا نا عم ءظمّتيو ربتعيل ؛بابلا اذه

 ءريبك يف نابذعيامو نابْذعُيل امہ :لاق نيربقب قو لوسرلا زم الو

 ثیدح نم (۲۹۲) ملسو :(۱۳۷۸) يراخبلا هجرخأ ثیدح نم هزج (۱)
 مهتم هلل يضر

 هه دیس يآ ثيدح نم )۲٦٦٦( ينزتلا هجرعأ



 يشمي ناکف رخآلا اأو ؛لوبلا نم رتتسي ال ناکف امهدحأ اَمأ

 علطأ ام اذهف ؛ربقلا باذع بابسآ نم ناببس ناذهف ؛"«ةميمنلاب

 نأ هللا توعّدل اونفاد ال نأ الول» :لاقو هيلع وام هين هللا

 | باذع نم مُكَعِمسُي

 عامس نوقيطي ال رشبلاو قي هل ةزجعم اذهو ءاهيلع لجو رع هللا
 نم ةمحر اع اهبجحو هیلع يَ هي ہناحبس هللا علطأ ام ةدهاشمو

 :ىلاعت لاق «توملا دنع انل فشکتت ءايشألا هذه نكلو ءانب هللا

 ع ميل نیم ىف تک ذل
 دنع هتلزنمو ةكئالملا نیاعیو ؛تولا دنع نياعُي تّيملاف ؛[٢٤:ق)

 ام نياعُي هنإف ٌرشلا لهأ نم ناك ناو «ريخلا لهآ نم ناك نإ هللا

 هنإف ہربق يف عضو اذإو ؛باذعلاو ءاقشلا نم هريصم هيلإ لوؤيس
 لع ماد ام هاو امأ ہللا الإ هملعي ال امم اهريغو رومألا هذه نياعُي

 یر ولف الا هب ةمحر هنع رومألا هده بجح هللا نإف ةايحلا ديق

 هعلطأ دق ءايشأ ىلع علب لي رهف "

 يضر سابع نبا ثيدح نم (۲۹۲) ملسمو :(۱۳۷۸) يراخبلا هجرخأ (۱)
 اهتم هلل

 .ہ٭ سنا ثيدح نم (۲۸۹۸) ملسم هجرخآ(۱)





 [ىلاعت هللا ىلع یئاتلا ةمرح ]

 هلع بدنُج نع ")مس هللاو :ٌلجر لاق» :ًاعوفر
 نأ لع لای يذلا اذ نم :لجو رع هللا لاقف القل هللا رفنَب ال

 [11].«َكّلِمَع ٌتطبحأو هل ُترفَع دق نا ؟نالفل رفغآ ال

 هنأو لجو رع هللا ةرفغم ةعس ىدم نایب ثيدحلا اذه يف []
 نم ًادحأ ٌدحأ طْنَمُي نأ الو ہللا ةحر نم دحأ طنقي ال نأ يغبني

 لخدیو رافغتسالاو ةبوتلا ىلع ْتَحلا يغبني امنإو ہہوفعو هللا ةحر

 يف لوخّدلا لعو ةبوتلا ىلع هنح يغبني ثيح رفاكلا كلذ يف
 لوآ بإب نمو هان نم جاو جا لوخ» ق فرز ماسال
 ہقیصعم ىلع يؤ ام اذإ للجو رع هللا ةمحر نم نمؤملا طینقت مدع

 «باذعلا نم هفيوختو رافغتسالاو ةبوتلا ىلع هثح بجاولا امناو

 باب نم اذهف ؛كلذ لع فيخلاو هل رفخُي نل هئأب مزجلا امار
 هللا ةمحر نم ًاطينقت هيف نأ ایک ؛یلاعتو هناحبس هلا ین يف ةءاسإلا

 انا ثيدحلا يف درو ایک ةرابعلا هذه لئاقلا اذه نأ عم ءالعو لج

 | باب نم امٹاق یار هلال ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 (۲۹۲۱)مترب()



 اسم هيف ثيدحلا اذهف
 هاتعم سیل نکلو ءاهنم طنقي ال نأ يصاعلل يغبني هنأو لجو رع

 ايري ناک اذإف :هتيصعم لع ميقي نأ رع هللا لإ بوت ناف ةح

 هل يغبني الو لجو

 هئاحبس هللا ركم نم نم دق ةلاحلا هذه يف وهو ءزوجب ال رمآ اذهف

 لاعتر

 «يماغملا لع میقم وهو هللا ةحر وجرب

 یار امهم هللا ةمحر نم ّسانلا طْنقُي نأ ٍدحال زوجي ال هلأ :ًايناث



 :تافلاخلاو يصاعلا نم مهیلع

 فلحي ال نأو ؛هلضفو هللا باوث يف مهبغرُیو اهب مهم

 نم العو لج هعنم ین هللا لع تا زوجي ال هنأ :ًاثلاث

 لعفي نأ لع هللا لع فلخلا

 هللا ىلع مسا

 هدابعل رفغيو َريخلا لعفي نأب هللا ىلع ململا َتفَلَح اذإف ءالعو

 وه سیل ؛لجوٌرع هفب لا نسخ باب نم اذه ربع ۔مھجریو
 عمجلا اذهو «نيتلاحلا نيب قرقلا اذه ؛لجو زع هب ٌنظلا هوس نم
 نم ن١ ثيدحو :4ٍنالفل هللا رفعي ال هللاو» :ثيدح «نيثيدحلا نيب

 هلمع هللا طبحأ لوالاف ؛هّربأل هللا ىلع َمسقأ ول نم هللا دابع

 .لجو رع هاب لا نسخو ءاجرلا يف يناثلاو

 هلل يضر سنا ثيدح نم )٦٦۷١( ملسمو ء(۲۷۰۴) يراخبلا هجرخأ (1)



 الت او هللا اونا اتمام تل ب

 لاق ہاقلی موب ىلإ هبضغ اهب هل هللا بتکیف ةدحاو ةملک

 (4601)هرامربأ هجرخآ (۱)
 هجام نيلو م(1130 یتمرتاز ؛(٢۲۲۰۱) هدنسلا» يف دما هجرعأ (1)

 4 لبج نی ڈاعم ثيدح نم (۳۹۷۳)
 ه ةزيره يأ ثيدح نم (41) ملسمو (۹۰۱۸) يراخبلا هجرعا (۳)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [ءاجّرلاو فوخلا نيب عمج ا يف بيغرتلا]

 ام مولا ٌملعَي ولا :ًاعوفرم 44 ةريره يبأ نع هلو -۷
 ام ٌرفاكلا ُملعَي ولو هحا هيج ٌعيَط ام ةبوقعلا نم هللا دنع

 [۱۷] .هدحأ ينج نم ام ٍةمحّرلا نم هللا دنع

 ملع ولف ؛باقعلا ديدش وهو ةرفغملا عساو العو لج هللا ۵

 ملع ولو ہدحأ هللا ةحر يف عمط امل باذعلا نم هللا دنع ام نمؤملا

 اذهف هدحآ هتمحر نم طنق امل ةرفغملاو وفعلا نم هللا دنع ام رفاكلا

 نأو ہبضغ ةَّدش لعو ىلاعتو كرابت هللا ةمحر ةعس ىلع ليلد هيف

 يف لهاستلاو هللا رکم نم نمألا ىلع نمؤملا لمحت ال ةمحّرلا ةعس

 قبعلا لمحت ال هللا باذع نم فوخ ا أو ؛تانیسلاو يصاعملا لمع

 نل هنأ هنم ًانظ رافغتسالاو ةبوتلا كرتيف هللا ةمحر نم طونقلا لع

 هتمحر نم نيرخآلا طين ًادحا رمالا اذه عفدي نأ وأ ءهل رفغي
 هباب حتف العو لج هنأل ؛دحأل يغبتي ال اذه لثمف ؛یلاعتو هناحبس

 هتمكح نم اذهو «هبضغ ةّدشو هباذع نیب هلاحبس وهو ؛نیبئانلل

 ةحلاصلا لامعألا يف دابعلا بشر نأ لجأ نم لاعتو هناحبس

 .(۲۷۵۵) ملس (1)



 تايآب هم ميركلا نآرقلا ناف اذهلو ؛ةيّيسلا لامعألا نم مهر
 هناحبس ركذيف ءرانلا رك دعب نجلا رک ياي ام ًابلاغو ؛دیعولاو دعولا

 ؛میعللا نم اهيف جلا ركذي مث باذعلا نم هيلع تلمتشا الا

 فوخلل دبعلا عفد كلذ يف ةمكحلاو :ةرواجتملا تايآلا يف اذه دجنف

 تركذ اذان ةحلاصلا لابعالا لمعيف هللا ةحر يف

 هذه :تانسحلا لمع نم ٌرثكأ ةئجلا تركذ اذإو «بونذلا نم بات رانلا

 .نيرمألا نيب عمجب هنوك يف ؛لاعتو هناحبس هللا ةمكح يه

 ىلع اوذمتعي ال نأ ظاّمولاو ةاعّدلا لع يغبني هنإف كلذكو

 امنإو «سانلا فيوحت يف اوغلابُي ال نأو «بسحف دیعولا تایآ

 هیلعو ؛هللا ةمحر يف عمطلاو ءاجّرلا باب حتف ىلإ اوردابي نأ مهيلع
 هاهو اذه نیب نوغمجيف مهبيهرتو مهبيغرت كلذ يف لصألا ناف
 ىلع راصتقالا وأ هدیعولاو باذعلا تايآ رکذ لع مهراصنقا مدعو

 ظاعولاو ةاعّدلا نم بولطلا وه اذه «باونلاو ةمحّرلا تایآ رُو

 ,رکتلا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلاو



 لئاسرلا حرش ةلسلسا

 [دبعلا نم رانلاو نجلا برق ىدم نایب]

 لاق :لاق هڪ ٍدوعسم نبا نع "يراخبللو -۸

 لثم ژاَنلاو هلع ٍلارش نم مُكِدَحأ ىلإ ٌبرقأ ها: هللا

 [۱۸] . ؛كلذ

 ايب يف ثيدحلا اذه (۸] برفو ناسنإلا نم ةّنجلا برُق ىدم

 لخد ًاحلاص ناكو ناسنإلا تام اذإ هنأ كلذو «كلذك هنم رانلا

 «ناسنإلا نم بيرق توملاو ءرانلا لخد حلاص ريغ ناك نإو با

 قظحلا يف رانلا ىلإ اقلو ةنجلا

 عشوُی نأ دبعلل يغبني الف ؛كلذك رانلاو ةبيرق اف قدحاو

 موي ءيجمو تولا دعبتسيو اهيف سفتلا طسیف اينّدلا هذه يف لمالا
 .ةمايقلا

 دحأ نکی مل يذلا منصلا ىلع ازم نيذللا نيلجّرلا ةصق فو
 كلمآ ال :لاقف ءبّرق :امهدحأل اولاقف ًانايرق هل برقی ىتح هزوجج

 «هليبس اوُلخف ؛ًبابذ بّرقف بابت ولو برق :اولاقف «هزنآ ايش
 ًائيش ٍدحأل بّرقأل تنك ام :لاقف ؛كلذك رخآلل اولاقو ءرانلا لخدف

(EAA) مقري )١( 



 توما داعبتسا لالخ نم لمألا لوط باب حتف مدع يغبنيف
 ةرخآلا نع ةلقغلاو بونذلا يف يدامتلا يلالابو ؛ةمايقلا موي ءيجمو

 ركذل اد دادعتسالا وه كلذ يف لصال

 عقدي ةنجلا رّوصتن ءامهدحأ ىلإ لالا مث حورلا ضْنَ الإ امهنيبو

 و ةحلاصلا لامعالا لْعِف ىلإ دبعلاب

 نم رذحلا لك رذحلاو ؛بونذلا نم رافغتسالاو

 هل يغبني الف بنذ يف دبعلا عقو اذإف :ةّيضرَم ريغ ةلاح لع وهو

 ام اذإ هللا لإ بوتيس هلأ ًابعاز لمألا لوطبو هّنس رعب رارتغالا

 اذه نأ يردي ال وهو نوكيس كلذ نأ نیس هناکو «رمعلا هب لاط

 ایل ةيلح» يف ميعنربأو ۳۳۰۳۸) ةهفنصم» يف ةيش يآ نبا هجرخأ (۱)
 ًافوقوم هڅ يسرافلا نارلس ثيدح نم ۱



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 :لوقیالع

 هلا برشی هلأ برق ني کون دش ولج هوثلا نولي کوئی

 هللا بوتیس ءالؤهف ۷

 امدعب ةبوتلا يف فّوسُيو لمالا باب هسفنل حتفي يذلا امأو

 ادییف ؛هرمع لوأ يف ًاباش لاز ام هنأ هل ًانّيزم ناطيشلا هب روغ

 ةبوتلاب ہتقاخ نسحيف هرمع رخآ ىلإ لصي نأ ىلإ ةبوتلا لیجاتی

 خيشي نأ ىلإ دتمیس هرمع نأ هل نمضي يذلا, نّعف !ةموعزملا

 مكف ؟نمزلا نم ٌةهرُب شيعيس هلآ هل نمضي يذلا نم لب ؟ربكيو
 اذهو ؟ةظحل يف نيرخآلا عم سلاج وهو توما ہاجاف ناسنإ نم
 :لاقف هاثع اهافخأ دقو ءیلاعتو هناحبس هللا ديب لاجآلا نإ :لوقن

 4 نت ضزآ ناب فن ىو اذه بيست ام یت ىيذ اترو
i) 

 هرانلاو نجلا بر نيقيلا ةيوقت لع ُتحلا ثيدحلا اذه يقف

 نم ةبوتلاو ةحلاصلا لامعألاب عارسإلاو ةردابملا ىلع تا هيفو





 لئاسرلا حرش ةلسلس

 ناك قي ّيبنلاو ءانلبق ناك نم ليئارسإ ينب ن
 رسا يتب نع ًنايحأ تل
 ءةشحافو بونڈلا رئابك نم ةريبك وهو ینّولا سرامت تناك ةأرملا
 يف تلزنف شطعلا اهکردأف قيرط يق ریست موی تاذ تناك دقو

 هنم تجرخ ایلف رثبلا نم تدعصو تيرشف هنم برشتل رثب

 نم را لكأي» :ةياور ينو «شطعلا ةّدش نم ثهلي ًابلك
 «ااهقوم تعزنف» ؛ةيناث ةرم رثبلا يف تلزنف «هتحرف ؛”۹شطعلا

 ثيدح نم هل ظفللاو (۱۷۱۱) ملسمو ؛(۷١٣۳) يراخبلا ہوحنی هجرخأ (۱)
 4 درب يبأ

 -ر رکذب (۲۲۲۲) ملسمو 4۱۳۹۳)يرابا دنع يه (1)
 4 ةريره يبأ ثيدح نم

 هليئارسإ ينب نم

 کس ا



 ةمايقلا موي هللا ةا ءإمظ لع ةبرك

 رفغي هنأو ءلاعتو هناحبس هللا ةحر ةعَس نایب ثيدحلا اذه يفو

 وشال هلل نإ :لاعتلاق ؛ك رئابك تناک ولو ؛بونذلا
 مام :لاقو ۸4۸ :ءاسنلا] اک نمی تاک تا امری ب قرض نأ

 نم ةحييق ةرببك سراغ ةأرما هذهف كرشلا نود ام :ينعي 4

 نيذلا جراوخلا لع گر هيف الهو هامل لا رفغف بونذلا رئابك

 هه يردخلا ديعس يل ثيدح نم(1444) يلمرتاو۱۱۱۰۱) دح هجرخأ (1)



 يف لخدي الو مالسالا ن

 فلزتعلا لوصأ نم اذهو

 لا ةريبكلا بکترم ن

 ؛تاعاطلاب هناريإ ديزي هنآ مك بونذلاب هناییإ صقني هنكلو کی ال

 فو كرشلا نود يتلا يصاعملاب لوزي الو صقنیو ديزي ناییالاف

 لوصأ نم لصأ ثيدحلا اذهو :نإميإلا صقنُت اهنكلو ءرئابك تناك

 ةريبكلا بکترم ةلأسم يهو هتلأسلا هذه يف ةعامجلاو ةنّسلا لهأ

 .ىلاعتو هناحبس ءاش اذإ هل رفغي هناحبس هللا نأ نایبو

 هذه ىلإ تنسحأ ةأرما هذهف «تاثيسلا نبهذُي تانسح ا نأ هيفو

 ةحيبقلا ةثيسلا هذه مثإ اهنع هللا بهذأف ءشطع ىلع اهتقسف قمیھبلا

 ااه اسد شل عبنأو» :لوقي لاو قلصخلا ببسب

 لب ران قر ءزئكطلا :لوقی العو لج هللاو
 دا دقو :[۱۱4 :دوه] 4 تیک بود تكا ٤إ

 زن يأ ثیدح نم (۱۹۸۷) يراخبلا هجرخأ (1)

 رج ا



 اخبلا هجرخا (۱) ریه يبأ ثیدح نم (۲۲) ملسمو ؛(٣٣۲۳) ي



۱۳۰1 

 ٌةأرما انهاهف لبق يذلا ثيدحلا سکع لع ثيدحلا اذه []

 جورخلا نع اهتسبح ةّره اهدنع ناك دقف «ناويح ىلإ تءاسأ
 هذه تكله ىتح اهتايح ىلع يقي ام اهل نشون

 ببسي رانلا تلخدف «قولخلا اذه ىلإ ةءاسإو ةميرج هذهو ترا
 وه نم رانلا لخدی دقف :ترفک اهنأ كلذ ىنعم سيلو «ةثيسلا هذه 0

 ام ىلإ اهيف ٍبّذعيف ءاهيف دّخ ال هنكل بونذ هدنع ناك اذإ :نمؤم

 راًفکلا الإ رانلا ين دلی الف ءاهنم جرخي مث ہللا ءاش

 يف انعم قبس ام لثم اذه ؛ةّره يف ةأرما راثلا تلخد» :اه5 هلوق

 :بابذ يف لجر ةئجلا لخدو «بابذ يف رانلا لجر لخد هنأ "'ثيدحلا

 منع هلا يضر رمع نبا ثیدح نم (3۲۸۲) ملسمو :(۳۳۱۸) يراخبلا (1)
 .يراخبلا هركذي لو ملسم دنع يرهزلا لوقو.

 .(14) مقر ثيدحلا دنع 1١ ص مجاز (؟)

A ت س ٦ 



 ؛ليلجلا مامإلا ؛يرهزلا باهش نب دمحم وه ؛ير
 نأ يغبني لب ملمع لع حالی :ينمي هدحأ لی الا :هل

 زانلا تلخد ةنمؤم ةأرما ہذھف ءانمؤم ناك ناو بونذلا نم فاغ

 نأ فاخي لب «هلمع لع لکيو نمول نی نأ يغب الف رم ببسب

 رانلا لخدی



 دق تلاكو يغب ةارما هذه نأ لجال «دحأ ساب

 هيلعو ؛لجو رع هللا ةمحر

 امهم هللا ةمحر نم طنقي ال ملسملا نأ ىلع ل

 فوخلا ةلاسمو هيلع فا بات هللا لإ بات اذإف فيوتذ تغلي
 عاونأ مظعأ نم ءا

 ٍتْرَيَكْلا ف تعرب باک ملل :لاعت لاق ؛ةدابعلا
 ۳ت :لجو رع هلوقف .[۹۰:هینالا) امو اتو کشی

 فوخلا نيب نوعمجیف ؛آفوخ :ينعي سرو ؛ءاجر :ينعي
 «امهنيب نوعمجي ناو ءطقف نوجري الو ءطقف نرفاخي الف ءءاجّرلاو

 ثيدحلا ركذ اتل خیشلاو ءاذه انل نیتی نيثيدحلا نيذه لالخ نمف

 ةمحرلا ةعس نم هيف ام ىلع لكُتي نأ هيماس ىلع فاخ لوألا

 كلذ دض فيوختلا هيف يذلا فا ثیدح هيلإ .ءاجّرلا مّظِعو

 .ءاجولاو فوخلا عمتجیل

 فوخلاو ءناييإلا لوصأ نم يه ءاجّرلاو

 ن بب و



 مهوخدل مت نمو مهمالسال ًايس رسألا اذه نوکیف ؛اوملسا

 دحأ ال ذإ ؛بئاجعلا نم اذهو مه ٌةحلصم مه2سأ ناكف با

 لب المع لمعي مل ناسنإلا ناك اذإ نکل
 اذإ كلو ها لخدي ال رفاکلاف ءاهلخدي ال ناف ةنجلا لوخدل
 هركي وهف ؛ههركي ببسب نجلا لخدب دق هنإف ةدامسلا هل هللا دارآ

 يراخيلا ء(۸۰۱۳) «دنسملا» يف دما (۱) لدپ (ةنجلا نولخدي# هدنعو (۳۸۰)



 هودّيقو نوملسلا هرسأ «هتداعس يف ًایس راص هنکلو سسالا
 اذهو با لخدف رسالا ببسي ملساو بات هنإ مث لسالگلاب

 !بجقلا نم

 ,لاعتو هناحبس هلل بجعلا ةفص تابثإ هيف ثيدحلا اذهف

 نوکیو ایش هرکی دق ناسنإلا نأ هيفو هلالجب قيلت ةفص يهو
 بم دقو ہل ًاریخ » :لاعت لاق هل ارش نوكيو

5 E 

 .[5 17 :ةرقبلا]

 جارخإ يهو ةميظع ةياغل عرش هللا ليبس يف داهجلا نأ هيفو

 عرشی ملف نجا ىلإ رانلا نم مهذاقنإو ناريإلا ىلإ رفكلا نم سانلا
 لجأ نم وأ مهئامد كْفَسو سانلا لْثَق لجأ نم مالسإلا یف داهجلا

 عرشُب مل ؛مهدالب لع ءاليتسالاو مهئاسن يِبَسو مهاومأ ذخا

 ةميظع ةیاغ لجأ نم عرش او ؛كلذ لجأ نم مالسإلا یف داهجلا
 ةياغ وه اذه ؛لسالسلاب ولو نجل ىلإ رانلا نم سانلا جارخإ يهو

 اک تيس يجي يبوس هه 0 ا





 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [یلاعت هلل ريّصلا ةفص تابثإ]

 هللا لوسر لاق :لاق ہل ّيرعشألا ىسوم يآ نعو -7

2۳۳ 

 ىذأ ىلع ربصی لاعتو هناحبس هللا نأ هيف ثیدح ا اذه [۲۲]

 ىذأ ىلع ربصی العو لج هاف سیح ا :هانعم رب

 هللا بات -اوبات ناف مهري ناو
 مهناطعاو :مهيلإ ناسحالا باي نم وه اينإ مهري

 .ةبوقعلا يف مهلجاعي الف :ةعجارملاو ةصرفلا

 لاعتو هناحبس هنأو ؛ربصلاب ہللا قصو هيف ثيدحلا اذهف

 ديدش :هانعم روبصلاو هروبّصلا لاعتو هناحبس هئايسأ نمو ءربصي

 هناحبس هربص لع لدي ابو ؛ةيوقعلاب سانلا لجاعُي ال يذلا ربّصلا

 ممألاب مهذْعُي كلذ عمو هنوصعيو هب نوكرشيو نویسی سانا ا

 هناحبس هيلإ نوبوتي مهلعل مهب

 .(1804) ملس ہجرخأو ء(۷۴۷۸)و (44٦۰)مقرپ (1)

 تک 20202 ا ااا



 يدابع اي هنوضتف يرض اوغلبت نل مكنإ يدابع اي «نورضت

 اجر بلق یقتآ لع اوناك مکتجو مکتناو مكّرخآو مکلآ نا ول

 هة رره يب ثيدح نم(7145) ملسمو )8۸۲٦(: يراخبلا ہجرخأ )١(



 زنی يريم اسإلاب هنولماعُي مهنأ
 '''!یصاعلاب | ضعبتتو :معْلاب كيلإ بّتآو ِّلل دعصی كّرشو

 لج هللاو ءرفكلا ٌدشآ نم اذه «دلولا هل نوع: هلوقو

 « کا اڪ كيمو ©
 رج دلولا نال ؛دلولا نع هرب

 1١[1 :فرخزلا] 4 ارج ووا نی

 هللاو هئم ءزج هنأل همابآ هبشُي ٌدلولاو ؛دلولا هل اوبن يلعب

 وهو ؛كلملا يف هل اکیرش راصل دلو هل ناک ولو «هل هيبشال العو لج

 ء88 ينلا لإ ًاعوفرم زن نبأ ثیدح نم (۲۵۷۷) ملسم هجرخأ (۱)
 .؟ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو ء(46۸۹) «ناييإلا بعشا يت يقهيلا هجرعآ (۲)

 .بتكلا ضعب يف أرق هنأ راند نب كلام نع ۲

 00000 ____ ب۰ ا 07



 هنوذیف دلولا هل نوکر

 مهيلإ ناسحإلاب هناحبس هلضف نایب اذه ينو ؛كلذب ىلا
 ناسحالاب فصوي الف ءرشبلا عئابط فالخب مهتاءاسإ عم

 .قلاعتو هئاحبس هلثم ءيسملا



 [یلاعت هلل بحل ا ةفص تابثإ]

 ا هللا لوسر لاق :لاق ہل ةريره يبأ نع
 ًانالف بحي هللا نا +

 ًانالف بحت هللا نإ

 ءالعو لج هتافص نم ةفص اف «ناييإلا لهأو ةعاطلا لهأ ہدابع

 وهف :نیقولخلا ةبحمك هّبع تيلو هلالجب قيلت ةفص يهو

 قلاخلا بع هبشت الو بم قولخلاو بحجب هناحبس

 ہةعامم او ةنلا لهأ دنع رّرقتم لصأ الهو

 «یرقتلاو تاعاطلا لهآ نم هدابع ضعب يحي العو لج هللاو

 هللا نإ ؛ليربج ای :مالسلا هيلع لیربج یلاعت هللا یدان مهیا اذإف

 هلا نإ :ءامسلا يف ٌليربج يداني مث :ليربج هيف هيحأف انالف بم

 )١( ملس هجرعأو 01۰۰0 مقرب 010۳

r.جج لا اا  



 لهأو ةكئالملا ةّبعو ءالعو لج هلل هع لینل ٌببس تاعاطلاف

 العر لج هللا ضفبل بیس يهف ؛سکعلا لع يصاعملاو :ضرالا
 لوقي اذغو ؛ہل ضرالا لهآو ءایسلا لهأ ضغيو ءاهبحاصلو اه 6 7 1 امل

 «ضرألا يف هللا ءادهش متنأ

 سنا ثيدح نم (444) ملسو :(1871) يراخبلا هجرخأ (1)



 لئاسرلا

 [ةمايقلا موي میر نينمؤملا ةيؤر تابثإ]

 ًاسولج اوناك مهنع هللا يضر ةباحّصلا ّنأ هيف ثيدحلا اذه ]٤[

 ام ابتلا ةليل :يتعي ؟ةردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ لگ يبنلا دنع
 هلال هژمقلا لماکتیاهیق يتلا رشع سماخلا وأ رشع عبارلا ةليل

 لماكتي ىتح ربكي لازي الو ربكي مث الاله رمالا لوأ يف ودبي

 رخآ يف ًالاله دومی یتح ضقنلا يف ذخأي مث ًالماك ًاردب ريصيف

 يف ةمكحلاو ؛لاعتو هناحبس هللا قلع بئاجع نم اذهو .رهشلا

 لاق «باسحلا ساشلا فرعي نأ لجأل يه رمقلا لزاتم ریدقت

 0۳۵۰ ۱)ينمزا 4۷۲ ۹) دادی ء(۳۳٥) ملسمر «(۷6۴) يراخبلا (1)
 :1۷۷) هام نیو

 ق ٣080٤9



 نومازتت الف ضعب ىلإ
 لع نوحازت مهنأ ًادحاو ًاتیش را ناك اذإ هنأ سانلا ةداع نم ذإ

 TO A عاق چک فیر

 نم قولخ رمقلاف كلذک قولخلا يف اذمو «هناکم یف وهو

 باب نم اذهو ہةحازم ريغ نم سانلا هارب كلذ عمو هللا تاقولخ

 قولخلا ناك اذإف «ءيشلا اذه ةفرعم سانلل ریل لثلا برض
 لاعتو هناحبس بلا نإف ةحضاو ٌةيؤر ةمخازم نود سانلا هارب



 دا ؟يئرملاب يئرملا هيبشت باب نم ال «

 :سانلا ضعب ىلع

 ناطیشلا مكبلغي ال :يأ ؛اوبلغُت ال نأ متعطتسا ناف: هلوقو

 عولط لبق ةالص لع٭ ةيوبنذلا لاغشألاو سلا مكبلغت الو
 ةالص يهو ؛اهبورغ لبق ةالصو» رجفلا ةالص يهو «سمشلا

 يف نيتالصلا نيتاه ىلع ةظفاحملا يف اودهتجا :يأ ؛اولعفاف» رصعلا

 ناتالصلا ناتاهف ءالعو لج هلل ةيؤرب ةمايقلا موي اوَظَْتل ءاهتقو
 ایك :لاعت لاق ؛سمخلا تاولصلا نم امهريغ لع ةليضق ای

 ؛ىطسولا ةالصلاو [۲۳۸ :ۃرقبلا) نشو زوتکلاو توکل
 صاخ ا فطع باب نم تاولصلا لع هللا اهفطع ءرصعلا ةالص يه
 اهب ًامامتھا ماعلا ىلع

 :ينعي « تل دنتب نت :لاعت هلوق ا ارق مثال :هلوقو
 ةالص :ي يتلا عل ق اجيت ىقسن ةالصلاو :لَس

11 332175777777777 



 اھتی رجفلا ةالصو ؛رصعلاو رجفلا

 هلمع ىلإ بعذيف نآدبا اهيلصي ال مهضعبو اهب نومتہب الو اهنع

 ذه لثمف ءاهلمهأ دقو ماق یتم ىلصی مهضعیو ؛لجو رع هلل

 رمأ يتلا ةالصلا ٌلصي مل هنوكل ةحیحص ريغ اذه ةالصف همون نم

 لج هللا رايتخا ىلع ال

 اذهو رصعلا ةالص لمُئو مانيو هءادغ لوانتيف رهظلا دعب لمعلا

 اھالص ابرو ءرفاك اذه لثمف هآدبا اهيلصي ال ابرو ةالصلل عيضم

 هم لبقُ ال ًاضيأ اذهف

 هتاحبس هللا اهعرشي مل وحنلا اذه لع ةالصلا هذه لثمف «هتالص

 | طسو وأ بورغلا دعب ظقیتسا اذإ

 نم نومرھ ءالؤه لثمو قدابعلا يف بعالتلا هل زوجي الف «ىلاعتو

 لا موي ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر

 میر نينمؤملا ةيؤر تابثإ نمضتي ميظع ثيدح ثيدحلا اذهف



 ًامارکإ اةمایقلا موي یطعُت يتلا معلا مظعا نم يهو ءةمايقلا موي
 لا يهف ؛لاعتو ہناحبس مهي ةيؤر نم مهيلع ڈا ءيش الو مه

 مھحنمی كلذلو این مه يتلا تاّللاو میمنلا عيمج نم مهدنع
 .مهراصبأب ًانايِع هئوريف ةماركلا هذه هللا

 نم ةدهاشمو ةسوسح رومأب ةبئاغلا رومألل ةلثمألا برض هیفو

 بئاغلا ءيشلا ىلع لاثلا برض چپ يبنلاف «ناعلا بيرقت لجأ

 متر مهلك جا لَا ىريس فيك :لاقی التل «سوسع رضاح «یشب
 اذه نأ و لوسرلا نی !؟اذه نكمي الف هدحاو وهو لاعتو كرابت

 نم العو لج هللا قح يف نکم وهف ءرمقلا وهو قولخملا يف نم
 .لاثملاب ٌحاضيإو ؛لاكشإلل ةحازإ اذه يفف «ىلوأ باب

 ايس ال سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملا لع ثلا ثيدحلا ينو

 ,ةمايقلا موي لجو زع هللا ةيؤرل ببس كلذ نأو ءرصعلاو رجفلا

 ةيؤر نم مرحي هنإف سمخلا تاولصلا ىلع ظفاحي مل نم نأ هيفو

 .ةيفاعلاو وفعلا هللا لاسن ؛ةمايقلا موي هللا



 نامیالالوصا حس

 [مهئادعأ نم هماقتناو هئايلوأل هللا راصتنا]

 ره يبأ نعو -۵

 تنك هئبيحأ اذإف هّبحَأ یتح فاو

 يتلا ديو ؛هب ره يذلا هّرَصَبَو هب ٌممسَي يذلا هعمس

 ثيدحلا اذه يف لوقي العو لج هللا نأ هيف ميظع ثيدح اذه [۲]
 للاب ملاعلا :ّيلولا «برحلاب هتذآ دقف لو يل ىداع نت» :يسدقلا

 :هللا يلو :بوبحلا وهو ءهتدايع يف صلخلا هتعاط لع بظاوملا 4 ۲

 هنأي فصوي هللا نأ انل مدقت دقو +لاعتو هناحبس هبي يذلا هدبع
 اولا حتفب ةيالّولاو ہللا جلو وهف ہللا هّبحأ نمف «ناميإلا لهأ بجي

 )١( مقرب )15۰۲(



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 نينمؤملا نم نکف هللايلو نوكت نأ تدرأ اذإف هلا ودع وهف ىوقتلاو

 د درج ةيالولا تسیلف یراصتلاو دوهبلا لوقك ناسللاب یر

 دوبار ہلا اڑکڑآ نک یرتاو دل کو :هناحبس ربخآ اک

 امل هللا ءايلوأ متنک ولف ۸ « ميدي بدمي میک لك

 لر :لاق مث ني
 ۱۲۱۸ :ةئالا) 4 2

 مهنأب مهيلع ڈر فا ېکبّلع

 نک بر هاب نیل رب َنَلَح رثنآ

 هاب اتمومو ًيقت ناک نمف «ناهربو ليلدب الإ تبث ال ةيالولا یوعدق

 الو نينمؤمب او

لل ردع هنإف كلذ فالخب ناك نم اگآو .هلل لو وهف لجو زع
 ه

 .ىلاعتو هناحبس



 لاف ېهارن ال دقو مهارن دقف «ضر

 .هيراحي هتاحبس هتاف هلل ءايلوأ

 ال هنأ هيف ثيدحلا اذهف
 تملا نوذؤي نيقلا ءالؤهف هتم مت هللا ناف مهاذآر مهاداع

 فحضلا يف مهتاباتك لالخ نم مهنم س

 لعأو نامیإلاو نیا لهأ نم نورخسبف مالعالا لئاسوو تالجملاو
 هثيدحلا اذه مهوانتي ءالؤه رکنا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةبسحلا

 وأ من صا مدعو لل ایر هل مدع .يغبتف :هئايلوأل رصتتي لار

 .ىنألا عاونأ نم عون يا مه ضو
 ئدببع لإ بقت امو» :هلوقو

 ةيرخّسلاو ءازهتسالاب



 لج هلل ٌبحلا ةفص تابثإ

 يتلا ةحلاصلا لامعألاو رصاخشألا بحي هئاحبس :هنأو ءالعو

 «لفاوُلا نم ہللا ىلإ ٌبحأ ضئارفلا ن مهلَبِق نم لمعت

 +ضئارفلا ءادأ دعب الإ لفاونلا لب ال اذإ ہعفتی ال اذهو :ىلاعت هلا همي

 «ناضمر موصو سمخلا تاولصلا ءادأب مايتهالا ملسملل يغبنيف

 بلاک هيلع هللا هضرتفا ام لکو +جح ا ةضيرف ءادأو ةاكزلا عقدو

 ءادأ وه اذه يف لصالاف .براقألا ىلإ ناسحالاو نیدلاولاب

 ساسالا وه اذه ءلفاونلاب دژزتلا كلذ دعب مث ًالوا ضتارفلا

 ۔ةحلاصلا لايعألل ميلسلا

 :لفاونلاو ؛هّبحأ یتح لفاونلاب لإ بّرقتي يدبع لازیاموه :هلوقو

 يف وأ تاقدصلا يف أ ةالّصلا يف ہاوس ةضورفملا ريغ تادابعلا يه

 :نیمسق ىلإ مسقنی حلاص لمع لكف ؛ةرمعلاو جحلا يف وأ مايصلا
 «لفاونلاب يتأي كلذ دعب مث ءآلوأ ضئارفلاب ادُیف ءلفاونو :ضئارف
 امأو ؛لفاونلا هذه لالخ نم هيلإ لوصولاب هلل ىلإ بتا يغبنيف

 کس.



 ثيدحلا رخآف هل ينذاعتسا ن
 يقو هلاوقأ يف ُدّدسُيَف ةصاخ ةّيعم هعم نوكي العو لج هللا نأ

 .هب عیسی يذلا هعمس تنک» :هلوق ینعم اذه ؛هلاعفأ
 يف طلتخي وأ ؛ةطلاخملا يضتقت ةّيسح ةّيعم هعم العو لج هنأ انعم

 رفكلا نم ربتعُي ام ةيئاهبلاو ةيلولحلا هلوقت اك همسج ةداحلالا

 قيفوتلا يضتقت ةصاخ ةّيعم هعم نوكي هناحبس هنأ هانعم نكلو

 اذهو «هل هلل ةع ةجيتن اذهو ہہتافژصت عيمج يف ديدستلاو ةیادماو

 هيفف ؛لفاونلاو ضئارفلاب العو لج هللا لإ برقع



 رخآ يف ءاج ام وهو ؛تهرک هانعم
 ال ؛نمزلا حر

 ال نکلو «تولا هرکت مئاهبلا یتح
 ثيدحلاف ؛«تدّدرت اما :هلوق رشفی

ثيدح يف وأ دحاو ثيدح يف نوكي نأ امإف ءًاضعب هضعب رگفی
 

 قف ىلإ جاتجب اذه لثمو ءًاضعب هضعب ر هللا مالک اذکو هرخآ

 .مهقلا يف لاجعتسا مدعو



 ٌولُعلاِب فوصوم العو لج هللا 31

 ثرعلا ىلع ءاوتسالاب
 1 اج هال ؛لجو رم فل هی اذه
 تو ؛شرعلا ىلع ءاوتسالا هل تبثنو
 هلوقب ىلاعت هللا هفصو يذلا هو هللا لوسر نع ءاج امك ابنّذلا

 ۲-۱۲4 جلا )یب د اإ رم ای
 ثيدحلا يف ٌحص ابك ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ ىلاعت هللا لوزن تبل نحنف
 لج ہللا هتنأ ام تبت لب ہراکتسا يف وأ كلذ ليوأت يف لخدن الو

 ةيفيكلا يف لوخُتلا نود ءاج ایک كي هلوسر هل هتبثأو «هسغل العو

 هذه وحنو ؟ناكم ىلإ ناكم نم لقتي لهو ؟لزنی فيك :لوفن الف

 )١( ملسمو :(7444) يراخبلا )۷9۸



 وقن نکلو ءاهنم ةدئاق الو ءاهب فّلكت مل يتلا ةلتسالا
 هناحبس وه الإ اهملعي ال لوزٹلا ةيفيكف :لاعتو هناحبس ءاشي

 | ةيفيك ملعن الف ءاوتسالا كلذكو ؛یلاعتو

 ءاضحألا هتذخأ امدعب كلام مامإلا لاقف ؟ىوتسا فيك :[ :ط)

 ای :لاقو هسأر عفر مث ؛یاعتو هناحبس هللا نم ًءايح هسا

 «بجاو هب نایالاو ءلوھج فيكلاو
 ناك اذكه .سلجلا نم جرخأف هب رمأ مث .ةعدب هنع لاوسلاو

 يذلا حيحصلا هانعم لع هسفنل هللا هتبثأ ام نوتبثي حلاصلا فلسلا

 تبث امك لوزتلا تبثن نحنو ؛ةيفيكلل نوضّرعتي الو «هب ءاج
 ملعأ هللا :لوقنو ؛ىلاعتو هناحبس هلل ولعلاو ءاوتسالا

 .هاوتساو

 رهو ءالعو لج هلل لوزنلا تابثإهيف ابن ءايس ىلإ زی :هلوقف

 هجر ةيميت نبا مالسإلا خيش بک دقو و لوسرلا نع رتاوتم رمأ

 رهو «لوزنلا ثيدح حرشا ہاتس ثيدحلا اذه ىلع ًالقتسم لم هلل

 ,ةعامجلاو ةنكلا لهأ ةديقع نم وهو دما هللو رشتمو عوبطم

 هلوزن

 < سس تیس رمتٗوریتوژش



 يق سیلو تقو لک ضرألا لو اینا ءایس ىلإ لزنب هّرمأ نا هر

 يف ءاج اهب امیإلا هذه ةلاحلاو انیلع بحاولاو صوصخ تقر
 .ةيفيكلا يف لځدت ال نأو فاه هلوسر ةّنُسو هللا باتک

 ليللا ثلث :لوقيو ثيدحلا اذه يف ىرخأ ةهبّش درو مهضعبو



 لیللا قلخ يذلاف ءاهيف ثحبلاب هللا مهفلکی مل زلخو راهنلاو لیللا قلخ يذلاف هاهیف ث 5

 هاش فيكو یتم ؛هلالجب قيلي د

 انربخأ هناحبس وهف ؛«يش لك لع رداق
 يلاقألا تفلتخا «ليللا فلتخا ءا



 لا دوجوب نموت «لاعتو هناحبس هلا الإ هملعي ال يذلا بيغلا
 لج هللا ربخأ ام عیمجب ةمايقلا موي نوکی یب نمؤنو هرانلا دوجوبو

 هب نمؤن ربخ ا يف ځص ایف هي هلوسر هنع ربخأ امو هب العو

 .(18) ملسم هجرخأو :(4۸۸۰)و (1۸۷۸) مقرب (۱)
 هه ةريره نأ ثيدح نم (۷1۲۳) یراخبلا هجرخأ (۲)





 ينعي 4 رهبولت نَع عمل » :ىلاعت هلوقف اذإ ةكئالملا

 نم فوخو عزف مهبیص هنإق ءلا

 هللا لزنأ ولو :تاوامسلا هل دعرت ميظع همالك نا

 ةيدخ نم اعم ًاعشاخ حبضال لبج لع نآرقلا همالکف ہللا ة
 تذخآ يحولاب هللا مّلكت اذإف ؛لالجو ةمظعو ةيه هل ہناحبس
 ةكئالملا كلذ عمص اذإف فاج يهو ةديدش ةدعر هنم تاوامسلا

 لاعتو هئاحبس هل ًاييظعت ًادْجُس هلل اورو يشغ مهباصأو اوقعص

 يهو
 ةوسقل كلذو هانأرق وأ هانعمس اذإ ًانكاس هعم كّرحن الو نآلا انيديأ

 نيب وه يذلا هللا مالک اذه ؛هبضغ نم ًافوخو «همالک نم



 نکل «بئاجعلا نم اذهو ؛مدآ ينب بولق نم
 ةلفغلاو يصاعلاو بونذلا اهنإ ؟اذكه بر

 افتشالاو مارح ا ىل كحضلاو لاقلاو لی
 تعم اذإف بولقلا يّقت نأ انآش نم رومألا هذه لک «حازملاو

 ال اهنإف هللا مالک بولقلا هذه

 گو قعصت ةكئالملاو ہللا مالك نم دُعرَت اهمظع ىلع تاواسلا َّنأ

 مالک عامس دنع هنأش لج هلل ةدجاس

 عم ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 لاَ ادام :عزفلا مهنع بهذ اذإ نولءاستي ةكئالملا نإ مث

 :لیربج لوقيف ؛يحولا نیم «مالسلا هيلع لیربج نولأسي ؟4 مكي

 اذهف .« كلا نمل وهو نجل أولا :كلذ اوعمس اذإف لحل لاق
 تاوامسلاو ةكئالملا لّجَوو ءالعو لج هللا مالك ةمظع نایب هيف

 نم ةّيولعلا تاقولخلاو



 «نودیزیو َنوفِرْمَي مهنکلو

1۳۹ 

 ۱۱۲ ۰۸)؟یربکل» يق ياتو ۴۲۲۲5 نما :(۲۲۲۹) ملس ()



 ! ادهن 195 يبلا باحصا نع»

 اذإ لوهجملا انا شفت ال يوارلا مسا یف ةلاهجلاف «لودع مهلك
 ةباحصلا نم لوھجلا اًمأو ؛هنع ثحبُي هئإف ةباحصلا ريغ نم ناك

 یئئأو مهحّدَمو مھّدع هناحبس هللا نآل ؛ہثع ثحبلل ةجاح الف

 مهیلع ینلأو مهحدم بلا اذكو :مهیلع
 يتلا بها مج :دارلاو :باھشب :يأ «مجتب مو :هلوق

 :یلاعتو هناحبس لاق ایک عمسلا قارتسا لو يتلا نيطايشلا اهب

 ٹرک

 مرو ۱-۱۰ :تااسل)6

 ,نیطایشلل موجر هنأ هببس ءامسلا نم بها
 «؟اذه لثمب َيِمُر اذإ نولوقت متنك ام :ي# لاقف» :هلوق

 ةيلهاجلا يف وهو کم بهشلا يمر نال ؛ةيلهاجلا يف :ينعي
 اذإ هنإ :نولوقيف ًائيس ًاداقتعا نودقتعي ةيلهاجلا يف اوناكف ؛رٹکا

 مه اذه :میظع دلويس وأ ميظع توميس هنإف باهشلاب يمر

 و لے ته شلل 2 - ےت تل



 ردقو ءاضقب وه ابنإ نوکلا اذه يف ثدحي ءيش لک نأ هيف
 هللا نم

 هئاحبس هللا هءاش ام الإ نركلا اذه يف نوكي الف «ىلاعتو هناحبس

 و هدارأو ہاضقو لاعتو



 نأ هيف اذه ؛ايندلا ءامسلا ّلهأ حیستلا غلبي ىتح» :هلوقو

 ءاهنونكسي نوضاخ ةكئالم اه ءامس لكف :ةکناللاب ةرومعم تاوامسلا

 حيبستلاو ةدابعلاب تاوامسلا راع مه ةكئالملاو :تاوامس عبس يهو

 .شرعلا ةلح مهنمو زیلھتلاو

 «؟مکبر لاق اذام :شرعلا ةلح نولي نيذلا لوقيف» :هلوقو

 ملعي الو هةکئالم ةعبرأ مهو ؛شرعلا ةلح دوجو تابث) هيف اذه

 مايق دنع ةمايقلا موي هنإ مث «ىلاعتو هناحبس هللا ال

 .لصحي يذلا

 مهضعب لاسي ؛اضعب مهضعب تارایسلا لهأ ربختسیفا :هلوقو
 ؟العو لج هلاق يذلا امو ؟هللا هاضق يذلا ام :ًاضعب

 يه الا املا ؛ابندلا ءامگلا لهأ رب ا غلبي ىتح» :هلوقو
 عمسلا قرتست نیطایشلا داف نوملكتي امنیحف :یقزالا يلت يتلا

 برق وبلا لإ اولصي ىتح ًاضعب مهشعب بکریز نانا يف عقترتف
 .ةكئالملا لوقت اذام اوعمتسیل ءامسلا

E 



 لهو :ىلاعت لاق ؛نیطایشلا نع نوذخأي
 ص 3 ری ها ف

 اهاقلأ ةملكلا هذه لع ناطيشلا لصح اذإف [۲۲۳ - ۲۲١ :ءارعشلا]
 ثّدحيو ةبذك ةتم اهعم بذكي نهاکلا مث «مدآ ينب نم نهاكلا ىلإ
 يتلا ةملكلا ببسب بذكلا نم لاق ام لک يف سالا ہقدصُیف اهب

 .ةكئالملا مالک نم ناطيشلا اهعمس

 يف قّدصَي :ينعب "قلا رهف ههجو لع هب اوژاج ايفا :هلوقو
 نوفرفب مهنكلو» :لاق مث نيطابشلا اهتعمس يتلا يهو ةدحاو ةملك
 اك هنوعمسي يذلا مالكلا لع نرديزب ةنھکلا نکلو :يأ «نردیزیر
 قبلك ةئم ةدحاولا ةملكلا عم بذکیا هلأ :ثيدحلا يف ءاج

 ةدحاو ةملك بيسب لاق اس لك يف هنوفَّدِصُيف سانلا اهب ثّدحبف

 يلا يضر ةشئاع ثيدح نم/(۲۲۷۸) اسمو :(۳۲۸۸) يراخبلا رظنا ()



 ۲۲۳ :ءارعشلا]4 تگ رکو تكلا

 نأ ىلإ نیملسلا نم مهريغلو ةباحصلل نب دق ا5 لوسرلاو

 امنإ ةيلهاجلا هلوقت امك سيل هنأو بها يمر بيس ةعاسلا موقت

 .ثيدحلا اذه هيلع

 قوف لاعتو هناحبس هل وعلا ةفص تابثإ ًاضيأ ثيدحلا ينو

 .هشرع ىلع هتاقولغ
 نم راّيعلاب ةءولمم ءایس لك ؛ةكئالملاب ةرومعم تاوایسلا نأ ةيفو

 هب مهرمأي ام نولثتميو لجو ٌرع هللا نوديعي نيذلا ةكتالملا

 جا لع ةميركلا
 مک ملات ایک ۳: 4

 .يلاتلا هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا ثیدح يف اذه یتای



 هناحبس هلل ةدارإل 3 هلل ةدارإلا تابثإ هيف اذه ہللا دارآ اذإ» :هلرق [۳۰]

 ۱۸9/۱ اديحوتا) يف ةمیزع نيلو ۰۳۷۲/۱۰ بیست يف يربطلا ریرج نا ( ۸00(

 ۱۰۷/۳ ريثك نیا هربضت» یف ایک متاح يأ نباو



 لجو رع هلل مالکلا ةفص تابثإ هيف «يحولاب مّلکت» :هلوقو

 تاوامسلا (ةدیدش - ةدعِو :لاق وأ - ةفجر هنم تاوامسلا تذخأ»

 ميظعتو لاعتو هناحبس هللا ةيشخ نم دعرتو فجترت  دامج يهو ۔

 العو لج همالک

 الهو لج هل یه نم نشا میام: اوقمص» :لرقو
 لجن م اذه ۱۸۳ :فارعألا] 4 اس یوم رَ :ىلاعت هلوق يف ایک

 نم ًاقعص ضرالا ىلع ىسوم ٌرخ لبجلا كلذ كدناو لبجلل هللا

 لاق قعصلا نم ه ةَ 65 «لاعت هللا نم فوخلاو لوها ةّدش

 عزفلا ليزأ اذإ ةكئالملا كلذكو 6148 :فارعألا] « كتكنش

 هنولأسیو ليربج نوداني اوذخأ مهبولق باصأ يذلا

 ؟مالسلا هيلع ليئاربج هسأر عفري نم لوأ نوكيف» :هلوقو
 ءيحولاب هلسر نيبو لجو ٌرع هللا نيب ريفسلاو ءيحولا نيمأ هنأل

 © بيلا خل بت :لاقف انیما هللا اس ةكئالملا فرشا وهو
 هيلع ليربجف ٩۳ - ۱6٩0 ؛ءارعشلا] 4 ايسا ني ي

 ةالصلا هيلع هلضفو هفرش لع لدي اذهو ؛يحولاب لوم مالسلا
 .مالسلاو

 مت ۲۲ مس >> ۰



 لاق» :مهلک اولاف :يا ؟لیئاربج لاق الثم مهلك نولوقیف» :ہلوق

 وه نما حج



 «لجو رع هللا هرمآ ثيح ىلإ يحولاب لیربج يهتتيف» :هلوق

 ةالصلا مهيلع لسرلا غيلبت نم هللا هرمآ ام ىلإ لیربج هب يھتنی :يأ

 هلسرو لج زع هللا نیب يحولاب طيسولا وه لیربج نال ؛مالسلاو

 اسلاو ةالصلا مهیلع

 2 کا

 يذلا ناك ول: لوسرلل اولاق دقف
 ليرْبجْل اودع تاك له :هلوق

 +لیربج مالك نم سيل نآرقلا اذھف چپ
 ال ودع

 و
ت :یلاعت لاق ؛لاعتو هناحبس هللا مالک نم وه امنإو

 ول اودع نك ن

 ةفرحللا ةلاضلا فئاوطلا نم كانهو :دوهيلا ةلاقم هذه [94:ةرقبلا]

 األ ةلاسرلا ناخ ليربج نإ :نولوقیو «دوهبلا لوقب لوقي نم

 داخ :نولوقيو 455 دمحم اھفرص ليربج نکلو «بلاط يبأ نب لمل

 هلهف دوهبلا نم نوردحتم مهسفنأ مه مهنأل هللا مهحبق ؛نيمألا

 .ًامامت دوهيلا ةلاقم



 لوق باب

 هست امي شزالاو مرد قس ها أورده امو

 كولم ثول دلا مو ةَ اکیس شزالاو ردم

 هذه ريسفتو 417١ :رمزلا] € ترش اتع تو تحبس هيي

 لجو رع هللا يوطی' ملسم

 بحق ۷ ارخآ ثيدح يف هاج ایک دحأ هی الف ام ر زکیو

 ضرتعي دحا الو 4 رای ديلا ریو :لوقیف هسفن لاعتو هناحبس
 أك اذه لع

 يف مهنكلو ؛هلل مويلا كلملا ناو ممألا عيج هب ةّرقم وهو ةيبوبُرل

 ديحوت نم اذهو «لاعتو هناحبس هلل كلما ناب

 .|هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نع (۲۷۸۸) مقرب (۱)
 |هنع هللا يقر سابع نیا ثیدح نم ٦۷٤ /۲ مكاحلل «كردتسملارظنا )





 [هنیمیب ءامسلا ُیطو ضرالا ىلاعت هللا ضْبَق]

 :لوقي لک هللا ٌلوسر تعمس :لاق # ةريره يبأ نع -۰

 ضرالا ضبقی ىلاعتو كرابت هللا نأ هيف ةيآلل رخآ ربسفت اذهو [۳۲]
 هللا ةمظع لع ليلد اذه ينو ؛لاعتو هئاحبس هيديب ءامسلا يوطيو

 و رع هللا ةمظعب ًاسايق ةريقح تاقولخملا هذه نأو ءالعو لج

 ام :ي 10۷ :مزل) چت لحد او :هناحبس لاق اذهو
 لجو رع هلاب اوکر شاو هلسر اوبك مهنإ ثيح هميظعت ٌّنح ہومُظع
 اوؤرجتو :ہتافصو هءابسأ اوركنأو مالك اوركنأو ہریغ اودبعو

 هرم هل ار امو ف ءالؤه لك «هتعاط اوکرتو «هتامرح لع

 نم ةلاضلا قرفلاو ةاصعلاو نوكرشملاو رافكلا مهو [7 :رمزلا]

 ءاوفّرحو هتافصو هللا ءایسا امن نيذلا ةرعاشألاو ةلزتعلاو ةيمهجلا

 !يأ ۰4 هد ع هن اود امو ؛لاعت هلوق يف نولخاد مهعیمجف
 هاصعو هللا رمأ فلاخ نم لك كلذکو «هميظعت نح هومّظعام

 )١( ملس هجرعاو ؛(۷۳۸) مقرب )۲۷۸۷(



 تاقولخلا هذه يوطي هنأ هتمظع نم َّنأو ؛هتمظع هناحبس

 يه ءاھتماخضو اهعاستا نم مغّرلا ىلع ةيديب اهضبقيو ةمايقلا موي
 1 1 تاقولخلا نم ضرال يف م اهل اضم نيضرأ عبسو تا

 لغو هيديب لجو رع هللا اهضبقي اهلك هاجشالا

 'ثیدحلا يف ءاج اال

 چ دوعسم نبا ثيدح نم ء(۲۷۸۱) ملسمو ۷ ۱5) يراخمبلا ظنا )١(

 کس



 هللا لوسر نع ایهنع هللا يضر ّرمع نبا نع

 نوكتو ءٌنیضَرَألا ةمايقلا موي ُشبقَي هللا َّنِإ» :لاق واقع

 [۳۳] (ُكِيَلا انأ :لوقي مث هییمّیب ٌتاواهّسلا

 الملا انأ» :ةمايقلا موي العو لج هللا لوقي [۳۳]
 لج هتعاط نع نورئکتمو ةربابج ایل يف ناک دقل ؟ن

 ؛مهنوملظيو :سانلا ىلع مهتوربج نولمعتسي اونا

 0 رجمبو ةرخآلا يف نکل ہدابعلا ىلع نوطلستيو

 راهقلا دحاولا هل الإ كلا قبي الو ؛مهکلئو مبناطلس بهذي

 :یلاعتو هناحبس

 ؛العو

 وهو « كلا العو لج هئايسأ نم نأ تابثإ هيف ثيدحلا اذهو
 هنم ةحنم درج وه ابن مهكلمف كولملا نم هريغ اأو ؛يقیقح ا كلا

 لَك ) ؛ىلاعت لاق ؛العو لج هلل وه يقيقحلا كل لاو ءالعو لج

 سیو :العو لج هنم ةيطعو ةحنم مھکلم انإ مهعيج ايثدلا كرلمف

 (۲۷۸۸) ملسم هجرخاز :0۷4۱۲) يراخبلا ()





 دقداج وعو را نإ ىح منع هلل يضر هباحصأل نا كلذ
 دوجوم كاردلاَّنأ ينعي انهو «هتمظعو هلالجو هلل ةبيه نم رها
 الإ ووك ني نإ :ہناحبس لاق امك هاير فرعت يه «تادامجلا يف
 114 :ءارسإلا] 4 اني یدک 02

 )١( مقرب دنسلا» يف )8414(.



 هناحبس هللا الإ اھملعی ال تا اهتغلب هللا حبست تاقولخلا
 ناك دقو ءالعو لج هتمظعو هللا ةبيه نم رها دق ربنملا اذهو .ىلا

 يكيي اک یکیو هپ هللا لوسر
 عضوو تي هللا لوسر لرن ىتح :عذجل

 دقو تادابا نم كاردإ اذهو "”لفطلا

 .ةظعلاو رابتعالل كلذ نم ًائيش هدابعل هللا رهظُي

 هع دوعسم نبا ثیدح نم ء(۸۳٥۳) يراخيلا رظلا )١(

 ۱ __ × تب ےہ مہ 2-77



 نورتس مكنإ ان: لاق امك ہللا دوو لوسرلا يد
 اهتيؤر یف نوماضُت ال رمقلا اذه نو

 )١( مقرب )۲۷۸۸(
 هللاديع نبربرج ثیدح نم :(۱۳۳) ملسو 0۷ ۱۳۵) يراخيلا هجرخآ (۲)

 .هنع هللا يضر



 ادامج وهو هلل ةبيهلا نم هباصأ ام هباصأ ربثملا نأ هيف اذه



 ااش ايف الا ضرع نم مهتصن مهله ناك انإو :یرشب

 انلبق دق :اولاقف «میم وٹب اهلبقي مل امدعب كلذ لاق ؛نمیلا لب

 مهنكلو اولبقي مل ميت يتب نأ كلذ ؛رمألا لوا اذه نع انربخأف

 ماس هجرت لو 0۱۹۸۷ ) دعا ء(۷۱۸٦) يراخبلا (۱)



 نكي | قي هنكلو :ٔیوبند رمآ یرشبلا نأ مهنم ًانظ ؛انطعاف :او

 ؛ميمت ينب نم ًابدآ نسحأ نميلا لهأ ناك كلذلو .هدصق اذه

 :ينعي هرمالا اذه لوأ نع انربخأف ؛هللا لوسر اي انلبق دق :اولاقف

 ةيادب مه نيب نأ الل لوسرلا نم اوبلط

 امأو هقيادب هل نأو ٌثداح هنأ - كش ال ۔ قلخ او ,قلخلا اذه

 لوألا تنا 5 لاق اذغو «ةيادب هل سيل هنإف ۔العو لج  قلاخلا

 اذه لوأ نع

 ريسفت اذه «۱)««يش كنود سيلف نطابلا تنأو «

 هذه يف نره ياو وألا وهف :لاعت هلوقل لپ لوس را
 .ةلباقتملا ةعبرألا ءامسألا

 ادب هل سيل هناحبس هنأ ينعي ءيش لک لبق هللا ناك» :هلوق

 +يش هلبق سيلف لوألا وه هلال ؛ةيادب اهل هئإف تاقولخلا امأو

 .لااعتو هناحبس

مسلا هفوف يذلا ءاملا ىلع يأ «ءالا ىلع هشرع ناکو» :هلوقو
 تاو

 .ه ةريره يبأ ثيدح نم «(۲۷۱۴) ملسم هجرخأ )١(

 . E ےس سس3.



 « لا لع شرع کن اکو ؛لاعت لاق امکو هيلع متنأ ام

 نم كتقان تّلحنا «نارمع ای :لاقف ِتآ يناتاف :لاق» :هلوقو

 قي لوسرلا عم همالك لمكتسا  نارمع نكي مل «خلا...اهلاقع

 جرح كلذب ربخأ ايلف ءاهاقع نم تّلحنا دق تناك هتقان نأ ببسب

 .ثيدحلا رخآ كردأ دق نکی مو ءاهبلطل اهرثإ يف

 الف دوعسم نبا ثيدح نم (۹۹۸۷) 701/4 ريبكلا» يف يناربطلا ہجر (



 لئاسرلا ح

 [دحأ ىلع هللاب عافشتسالا نع يهنلا]

 :لاق هّدج نع هيبأ نع معطُم نب دّمح نب ريبُج نعو

 تدهج لا لوسر
 ماعنألا تکلعو ہلاومألا ٍتكتو ٌلايعلا تعاضو شش
 لاقف «كيلع هللابو هللا ىلع كب عفشتسن اَنّنإف كّير انل وستساف

 قلا لثم هب ااا لاقو ؛اذکھت

 [FV] . 'دوادوبأو دمحأ هاور ؛بکارلاب ٍلْحّرلا

 اورد امو :یلاعت هلوق ريسفت يف ءاج كلذك ثيدحلا اذهو (۷)

 ةءاسإ هنم تلصح دق ناك يبارعألا اذهف ٦۷ :رمزلا] € هردم ع ل

 فرعی مل هنأل كلذو ؛هردق ٌّنح هللا رقم وهف هالعو لج هقح ين

 ببسب «كيلع هو... لوسرلل هلوق لالخ نم لجو رع هللا

 .ادحا دنسا نم ةعوبطملا خسنلا يف هيلع فقأ لو :(4۷۲۹)دوادرپآ(۱)

۳/۱۱۲ 



 يهنلا ءاج اذغو [۹۷ :ةبوتا] لوس
 اجي ةيدابلا نکس نم :ذ لاق اذهو ةيدابلا

 :09؟85) يمرر .(۲۸۵۹) دوادرپآ (۳۳۱۲) (دنسلا يف دحأ هجر
 هلم هللا يضر سابع نبل ثیذخ نم (۸۳۰۹) يئاسنلاو



 اوبدجأ اذ] مهیلع هللا ناوضر ةباحصل دف هيلع رابغ ال اذهک

 ربخأ دق يبارعألا اذه ناکو ؛مهل يقستسب نا اڳ لا نم نوبلطي
 بدجلا نم رطملا لوزن رخأت بيسي سانلل لصح ام ا يبنا

 ال رومألا هذه ل
 اذه لاق اذطو «لجو رع هللا نم ایقُسلا بلطل ًازفاح اذه نوكي

 یتح ريغلل اهركذ نم س

 ًاضیا ل اولا نمو
 بلطو 4

 اا ىلع كب عفشتسن اف: يبنلل يبارعألا

 اوسرلا نم ةعافشلا نوبلطي مهنأ ءهيلع رابغ ال
 اذهو «هب سأب ال ًارضاح ناك نإ ہریغ نم وأ قي هنم ةعافشلا

 :اهانعم ةعافشلاو .عونملا وهف «تيلا نم ةعافشلا بلط فالخب
 ىلع نيملسملا ةالصو «هل تعفش دقف كيخأل توعد اذإف .ءاعّدلا

 لع نيرداقلا ءايحألا نم بلط انإ ةعافشلاو «هل ةعافش تيلا

 لوقلا اذهو :ثئاعدب :ينعی “هلا لع كب عفشتسن» :هلوقف ءاعألا

 .لوبقم الڳ يبنلل هم

 ةلمجلا هذه كيلع ہللاب عفشتسن :يا ؛«كيلع هللابو» :هلوقو

 دنع ًاعيفش العو لج هللا لعج هنال اک لوسرلا اهرکنآ يتلا يه
 ۵ عت هيف اذهو ؛قولخل دنع ًاعفاش لاخلا لعجف اپ لوسرلا

 ۶ ىلتح ع تيس ل ا



 لوسرلاراکن] هجو وه اذهف هردق لح هلا ردي | وهف لجو رع
 ناه لوسرلا ىلإ هب عفشتساف هللا صنت هنأل ؛اذھ هلوق لع ا

 ا لبان شرب ا

 حب ءاسأ نم ىلع ظيلغت هيفو ءركدملا راكنإ ثيدحلا اذه يفف

 نأ لجال هيلع طی لب ؛لهاج اذه :لاقي الف ؛لاعتو هناحبس هللا

 لوقل دّدشيو هيلع رکنی هنإف هللا ٌحب ءاسأ نمف ههریغو وه عد
 أطخأ هنأ فرعيو كردي نأ لجال ؛لهاج هنأ

 العو لج هللا ریو بوتیف ؛العو لج هقلاخ عم بدالا ءاسأو

 لاق اتع همزنو هللا حّبسو هيلع اڳ لوسرلا دّدش اذهو ؛ةردق ٌّقح

 !بارعألا اذه هلاف انع لل ًايزنت حیبسنلا رّركو َنارعألا اذه

 ؛اهباحصأ هوجو يف كلذ فرُع ىتح ا حسب لاز امف» هلوقو

 دش مهيلع هللا لاوضر ةباحصلا دهاش دق يلعب

 ةباحصلا هوجو يف كلذ فرع يلاتلابو .يبارعألا اذه هلاق ا هفت

 ههجو يف ثا

 هللا هزت امدعبو هيلع رکن امدعب ارعألل ا ني مث ,مھنع هللا يضر

 ۹9۵ ام يردتأ اَكَحجو» :هلزقب همّلعو صُقتتلا اذه نع العو لج



 لئاسرلا جرش ةلسلس

 ةلئاهلا ةمیظعلا تاقولخملا هذه نو العو لج هللا ةمظع ون هل نیب مث

 اهمظعأ ره ِشرعلاو ؛شزعلا تحت اهلك ضرالاو تاوامسلا نم

 وه يذلا میظعلا شرعلا اذهو ۰ ءهشرع قوف العو لج زج هللاو ءاهربكأو

 ءاطيطأ هل نإ ىتح ہیلع هللا ءاوتسا نم يأت هل تاقولخملا مظعأ

 !بکارلاب لر باب طاق لاق اذهو ؛توص هل :ينعي.
 يذلا ميظعلا شرعلا اذهف ؛لاعتو هناحبس هتمظع ىلع ليلد اذهو

 عسو دق ّيمركلاو ءاهلك اه ٌلماشو اهب طبحو تاوایسلا قوف
 قالَ ضرأ يف ةقلحك شرعلا يف يسركلاو ؛ضرالاو تاوامسلا
 كلذ نم مظعأ العو لج هللاو ؛شرعلا اذه ةمظع لع ليلد اذهو

 لپ هنع ربع يذلا رثأا اذه هل لصحي هتعسو هتمظع عم شرعلاف
 هيلع هللا ءاوتسا نم «بكارلاب لا ظیطا هب لنيل هنإو» :هلوقب
 لع هب عفشتسُي ىلاعتو هناحبس ہتمظع هذهو هاش اذه ْنَم فيكف

 ارعالل ل لاق اذهو !؟هقل نم یقولخ

 قاب لات یہ سر

 ؛رکٹلا راكنإ دنع حيبستلا هيف اذه «حّبسُي لاز ایفا :هلوق امأو.

 تتۃہی۰“٣ثتمتہییہفمہ۔۔ںڈں



 لثم هعباصاب لاقو هاذکه ہتاوامس ىلع هشرع نإ: :هلوقو

 «تاقولخملا فقس وه شرعلا نأل لاک هيديب راشا :يا لا

 لع تاقولخلا نال ؛هتمظع لع لبلد هيفف كلذك وه ناك اذإف

 اهلك امھٹیب امو ضرألاو تاوامسلا كلذ يف اهب اهدادتماو اھتعس

 ثرعلا نأ نایب هيفو !مظعلا يف ءانتم شرعوھف ؛شرملا اهفقس



 زع هللا ةمظع نم رثأتلا اذه هبيصُي هتناخضو هتمظع ىلع شرعلا

 !تاقولخلا نم هریغب فيكف لجو

 وه شزعلا نآ هيفو هنشرع لغ هللا ءاوتسا تاب هيف اذمو
 قلع نم ٍدَحأ لع لاب تافتسی ال هنأ

 ؛قلاح ا

 هناعدب كلذو لو رع هللا دنع قولخملا نم ةعافشلا بلط ىنعمب

 هيفو ؛تاقولخملا مظعأ

 رضاح ا يح ا و ي هنأ سکعلا امنإو ولخلاب ثاغتسي هنأ سكعلا ابن[

 عون وأ ةعافش وه نإ جاتحملل ءاعدلاو ءجاتحملل لاعتوهناحبس



 [هل قولخلا بیذکت ىلع ىلاعت هللا بص]

 « العو لج هقلاخ قولخملا بيذكت ثيدحلا اذه يف [۳۸]

 قلا نم ريثكو ہقمایقلا موي قلا ثعیبس هنأ ربخأ العو لج هنآ
 ركنأ دق هم يح ثعبُي نأ نكمي ال تيملا نإ :اولاقو «تعبلا

 هللا اورد ام ةلاقلا هذه نولئاقلا ءالؤهف بارت راص نأ دعب ىرخأ

 هللا ةردق اوفصوو ۃریدق ءيش لك لع هللا نأ اوفرع امو مر بح

 .(44104) يراخبلا هجرخآ (۱)
(EHA مقرب )( 



 هلأ عم ءلجو رع هل بيذكت اذه فو :تاومألا ءايحإ نع زجعلاب

 ءايحإلاو قلخلا ةداعإ لع َّلادلا نيهاربلاو لا ماقأ دق هناحبس
 يحي ةلحاق ءابدج نوكتف ءاہتوم دعب مر ا رکذف :ثعبلاو
 و ءاملا اهيلع لزب مث

 ايحإ ىلع ردق يذلاف

 ةجيهبو ءارضخ حبصتف زتبت اجیپبو ةارضخ حبصتف ٌرتمت ام ناع

 يي نأ لع زداق ایتوم دعب ص

 سيلا مَدَع نم رم لو مهقلخ ي.
 نم ٌنوهأ لوقعلا رظن يف ةداع

 شف رو
 « كحل ڈیل

 :لاعت هلوقل ٠ ا 5 ردق يذلاف ۷ 0

 و :هلوقو ٩ بس

 ةمايقلا موي تاومالا

 اس و و :لاعت دل بدم لم

 زا اما تلا بب ل ۲

 ره( علی فر
 .[(۷۸-۸۰:سی)4 دودو هنر اإ ا

E ل 



 باب نم كلذ نود وه ام قس لع ٌرداق مظعأ وه ام نخ ىلع ردق

 امت لاق «ىلؤأ نيالا لڪ نب رک ضزالاو تونل م

 لع ةيلقع نيهارب اهلك ٭ و ه8 :رناغ) 4سال راک کو

 لج قلاخلا

 بلكيو «كلذ رکنب قلخلا ضعب ناف كلذ عمو :ثعبلا

 !لاعتو ةناحبس بكي نأ مم ناکامو الع
 هللاو هدلولا هل اوبسني ْنأِب كلذو ىلاعتو هناحبس هلل همت ات

 هبشُي دلولا الو دحا ًاوفک هل نكي مو دلوی مو دلي مل العو لج

 نم ؛زج كلذك دلولاو هل هيبش ال ىلاعتو هناحبس وهو «دلاولا

 ءزج هل نوكي نأ يغبني ام ىلاعتو هناحبس وهو ءدلاولا

 ل جو :میرکلا نآرقلا ينو كلذ نع هللا ىلاعت
 ءدلاولا نم ٌءزج انركذ ایک دلولاو ؛آدلو :ينعي ٩0۱8 :فرحزلا 4 ار

 د هل سيل العو لج لاو ؛هللا عم اف نوكي كلذب دلولاو

 .كلذ نع هللا ىلاعت ؛كيرش هل راصل دلو هل ناک ولف

 هلا نبا ٌريزع :اولاق دوهيلاو ها نبا حیسلا :اولاق ىراصنلاو

 - هنأل ؛ہللا تانب ةكئاللا :اولاق برعلا يكرشم نم ةيلهاجلا لهأو



 وز هناحبس هل سيل :ينعي ٩1۱۰۱ معنا .ةجوز هتاحبس



 لا بسی مد نبا ينيذؤي :ىلاعت هللا لاق
 [۳۹] .هَراهّتلاو یتیللا بل رمال

 ايب ثيدحلا اذه يف [۹]

 نم هل نأ ءانعم سيل ؛رهدلا انأ» :هلوقو
 بأ رمألا يديي» :لاقو ثيدحلا رخآ يف كلذ ركف دقو ءالعو

 ةلجو ع هر نع هيورب ایف اڳ هنم ريسفت اذهو ؛«راهنلاو لبللا

 .فیرش يمدق ثيدح قايس يف وهو

 .(5143) ملسو ء(۹۱٢۷) يراخبلا (1)





 فلا نإ ہیک
 نيسمخب َنيِضَرأْلاو ِتاوامےلا ی نأ

 هللا ةطاحإ وه :ُرَدَقلا :«ردقلاب نامیالا باب» ؛ہللا هجر هلوق [4۰]

 اذهب يرجي ام هئاحبس هؤاضقو .ءايشألا ريداقمب لاعتو هناحبس

 عقي ال ناف «نوكلا اذه يف ًائيشف ًائيش عقت يثلا ثداوحلا نم نوكلا

 هللا هملع دو الإ »يش نم هيف لصحي وأ :ءيش نم نوكلا اذه يف

 )١( مقري (1)



 جرخ ال ہرڈقو ہاضقو لزالا یف العو لج هئاضقو هردق نع +

 وه :دبألاو هل ةيادب الو ٌدح ال يذلا يضاملا نامزلا :ہانعم لزالاو

 نوكلا اذه يف يرجي الف :هتياهنل ّدح ال يذلا لبقتسلا نامزلا
 يش هيف نوكي الو ءالعو لج هللا نم ءا

 .لزألا يف

 لاق ایک ةتسلا نامیإلا ناكرأ دحأ وه ردقلاو ءاضقلاب نايبإلاو

 5 7 المو هاب نمؤت نأ ناميإلا» يك
 نموتوا لب هلوق دهاشلا لو "

 هنإف نوكلا اذه یف ڑشلاو ريخلا نم يرجي ایف ؛«هّرشو هريخ ردقلاب

 رخآلا مويلاو ہلسرو هبتكو
 هّرشو هريخ ردقلاب نمزتو

 رع هللاب نمؤمب سيل هنإف اذهب نمؤي مل نمف هرّدقو هللا هاضق دق

 ایک رانلا لهأ نم هنإف ردقلاو ءاضقلا رکنی وهو تام اذإو لجو
 نسب ملن أ :بابلا اذه يف يتأتس يتلا ثيداحألا كلذب تءاج

 ىفن هلال ؛هللاب نمؤي مل هنإف ردقلاو ءاضقلاب هللا لاعفأ نم ا

 ام هكلم يف ثدحي هنأو زجاع هللا نأ معزو «ىلاعتو هناحبس

 اههنع هللا يضر رمع نب ہللدبع ثيدح نم (۸) ملسم هجرخأ (۱)

 تک 5



 ال کش الو زا فتو نی باس :یلاعتو هناحبس لاق

 وه :باتکلاو 47۲ :دبدخ# 4 ارت نأ لب نت بت ىف

 اهقلخن نأ لبق نم :يأ 4 هر نآ لب نت :لاعت هلوقو .ظوفحلا

 .اهدجون نأ لبق نم ظوفحلا حوللا يف ةبوتكم يهف ءاهدجونو

 نم (7746) يقمرتلاو أو ؛(۲۲۷۰۷) دحآ هجرخأ )١(
 4 تماصلا نبةدابع ثیدح



 لات لاق ؛ديري ال ام هکلم يف عقی الو «یلاعتو هناحبس

 ۱۰۷ :درم) ی دو
 نم وه نوکلا اذه يف عقب ام لک نب نايبإلا :ةعبارلا ةبترما

 وه امنإ رش وأ رخ نم نوكلا اذه يف ءيش لکف ءالع
 لاعفآ نم رشلاو ريخلاف هدابعلا لعق وهو هنأش لج هقلخ نم

  :لاعت لاق اك هللا یخ نم ٌقلخ امهو دابعلا

 لآ :ىلاعت لاقو :نولمعت ام قَلعَو :يأ ۹١[ :تافاصلا] 4 توت

 ام لکو ۰10۲ :رمزلا] یک وك يک قع هو نت لک نیع
 :العو لج هللا هان نوكي امو ثدحي امو يرجي

 هللا ملعب ناميإلا ءاوس ءاهّلك بتارملا ذهب ناميإلا نم ب الف

 هللا ةئيشمب نامیالاو ظوفحلا حوللاب ةباتكلاب نامیالا وأ «قباسلا

 هللا قلحت هناب ثدحي ام لک ناب ناريإلاو :ثدحي ام لگیز هتدارإو

 يفكي الو ؛لجو زع هللا عم قلخي دحأ الف ءىلاعتو هناحبس

 وأ نیا و ةدحاو ةبترميوأ ىرخا



 ةدوجوم يهو ؛عبرألا بتارملا هذه لکب نامیإلا ن
 مسن کن ملت راف :لاعت لاق ه5 هلوسر ةنسو هللا ب

 کلا ی ام مکی «4 بک یف کنید نإ ضزالاد انک ىف

 ةبترم هذهو « بلک ىف كلل نإ ملعلا ةبترم هذه ضرر

 ق لع ل
 ردقلاو ءاضقلاب نامیالا بتارم ہذھف

 ظوفحلا حوللا يف ةباتكلا

 ناو نجلا لوخد َّن
 ؛لمعلاب رومام ناسنإلا نأل ؛لطاب مالك اذه !لمعلا نم

 | رانلا لوخد نكمي الو ءاف لمعلاب الإ نوكي ال ةنجلا

 الو :لایعألا لع بدعي اهنإو ؛ردقلاو ءاضقلا لع بدعي ال هللاو

 اص لی نم :یلاعت لاق ؛لابعألاب اناو ردقلاو ماقتل

 10۱ !تلصن] 4 دی ملقب كي 1

 لاعفأب ناقلعتي ناو «ردقلاو ءاضقلاب ناقلعتي ال باقعلاو باوثلاف
 هدعقم رّدقم ناسنإ لك نأ ةباحصلا 9 يبنلا ربخأ ان اذهلو .دابعلا

 ةدئاق الو یلاعتو هناحبس هنم رقم
 لوخد ذإ



 الف ءلَعلا َميِفف هلا لوسر اي :اولا
 اف رگيم لكف اولمعا» :لاق ؟لمعلا عدت انباتك لع

 اًمأو ۃداعسلا لهأ لمعل شی ةداعسلا لهأ ْنِم ناك نت اٹ

 ی أرق مث ؛ءاقشلا لهآ لمعل رگ لا لھأ ْنِم ناك

 ف نیلا : ينعي ١ -٠[. :ليلا) لا4 قتل 3

 ) دبعلا لمع ىلع لمعلا ىلع ىرسيلل هريسفت بتر نيب
 يه ٠١[ - 4 :ليللا] نر 7 ت

 ءاضقلا ببسي سيلو هدبعلا لمع ءرسعلل هريسيت بتر لع رانلا

 ثحبلا بّلطتي ناسنإلا هب رعشي يذلا عوج ا ناك ام اذاف ٭

 لعف ةّدرو لمع ىلإ جاتي ملّظلا عقد اذکو ہقزرلاو ماعطلا نع
 ناجاتحت ال رانلاو ةنجلا ؛لاقی فیکف لَ نع صاصقلا ِبَلَطَو

 هب موقي يذلا لمعلا ىلع بترتي ال |ههيلإ ريصملا نإ وأ ءلمع ىلإ
 وأ ةرخآلا رومأ يف ہاوس لمعلاو يملا نم ٌدب ال هنأ قحلاو .دبعلا
 ءاضقلا ىلع لكني ال ایندلا هرومأ يف ناسنإلا ناك اذإف ءايئدلا رومأ يف

 ای ا ینا

 و لا

 يضر لع ثیدح نم )۲٦٦۷( ملس هوحتيو :(1۹1۹) يراخبلا هجرعآ (1)
 .هع هللا

۳ 



 ةيويندلا مهحلاصم یف ردقلاو ءاضقلاب نوجنحي

 مدعو بئاصملا لع ربصلا ہانعم ردقلاو ءاضقلاب نامیإلا ةدئافو

 جف ا ضزالا ىف ریش ني تان :لاعت لاق اذهو :عز

 ال کیش
 يف ةلثمتم كلذ يف ةمكحلاو ٩0۲۲ :ديدحلا]

 هذه[7+ :ذينخل] 4 مک ام آني ارق الو تاک ام قع اوات

 نم ثدحب ام لك ناب انربخأ هللا نأ يهو كلذ يف ةمكحلا يه

 عرج ال نأ لجال ؛ظوفحملا حوللا يف باتک يف وه اینا بئاصم

 ءاضقلاب نایلا ةمکح يه هذه +پتجیو ربصی لب ناسنالا

 ءاشامو هللا رّدق :لق نکلو ءاذكو اذك ناك ثلعن ی ول :لفت الف



 ءاضقلاب ناميإلا ةدئاف يه هذه '"«ناطيشلا لمع حقت ول ثلا لمع حتت ول ٌنإف :لعف

 .طخسلاو عزجلا مدعو باستحالاو ربضلا لع ةينبلا ردقلاو
 ةفئاطو هي

 نإ :تلاقو هدابعلا لاعفأ تمن رّدَقلا تابثإ يف

 ةشيرلاك وأ ةلآلاك روبجم وه انا دبعلاو هزاضقو هللا لاعنآ تیا

 دابعلا ملظو ةقرسلاو ىنّرلاف نولوقي اتع هللا ىلاعت ءاوهلا اهكرخُي

 ہدیبعلا لاعفأ تسیلو العو لج هللا لاعفآ يه امنإ رمح ا برشو
 !!ًارفكو ةعانش لوقلا اذهب یفکو

 لاعفأ تابثإ يف اوّلَّقف .ةيربجلا ةلباقم يف تناكف ةر: 3 انو

 ةلماك ةّيرح ٌرُح ناسنالا نإ :اولاقو ءردقلاو ءاضقلا انگور

 او هيفن لطف قلب يذلا وهف هو ہللا ءاضقب مت اه سیل
 كلذ يف مهو ؛دابعلا لاعفأ يف لخدت هناحبس هل سیلو ہللا هفت

 دّذَقلاو ءاضقلا تابثإ ين وَ نیذلا ةیرب ا نم ضيقنلا لع اوناک

 4ۃریر يأ ثيدح نم )۲٦٦٤(, ملسم هجرخآ ( هجرخأ )١(

 200 ةييجتتححججي تحل 5س



 كلذلو ؛رّدَقل ءاضقلا امو دابعلا

 ءاضقلاب نونمؤي ال ءالوهف هر اون مهنأل ؛ةیردقلاب

 ناکرآ نیم قش نکزلا ارج" قالب مهو :ندقلاو
 .مالسالا

 ال هنكلو «هتدارإو هرایتخاب لعفي دبعلاو ءرَّدقو یضق العو لج

 هللا ءاضق ىلع جرخي وهو «ةنلاو باتکلا بجوم وه اذهو «

 يف فالخ لا لصاح اذه .ةلدألا عم يمنا لدعلاو طسولا بهذملا

 ردقلاو ءاضقلا ةلاسم

 ئشلا ای مُهَل فقبس کیلا ل :یلاعت هلوقو
 با مه رق هلا َّنإ ثیح ؛ردقلاو ءاضقلا يف :ينعي ٠١( ۰۱ !ءايبنألا]

 نع :يأ ٠١١ :ءايبنألا]4 مس كيل رانا نم ةاجّنلاو



 ف :لاق مث 4 َنوُدَمِبُم رانلا

 هلوق ىنعمف .ردقلاو ءاضقلا تا

 دق :يا (يتُحْل اِ

 لا نم هللا مهدعبأف ةنجلا لوخد مش ببسي ام اولمع مهف

 نإ :لاق ال العو لج هللا نأ

E ar 9۸-1149 :ءایاا) 4 ونی انو اردو اهل تلو 

 انا اذإف نيحلاص ًاسانأ دبعن نحن :اولاق ةيآلا هذه نوکر شفا مس

 هللا مالک نودقتی مه :ينعي ءانيلع نو رمألا ناف رانلا يف انعم

 ًالسرو ةكئالم هللا نود نم نودبعي ام ةلمج نمو ؛ىلاعتو هناحبس

 هذه هللا لزناف ؟رانلا يف نونوكي فیکف ؛مالسلا هيلع یسیع لثم

 ءايبألاو ةكئالملا مهو نخل اي مه تستی د ةيآلا
 صيصخت رهف ؛ةيآلا هذه مهواننت ال ءالؤه «نوحلاصلاو لسرلاو

 صید هم
 بید نی کمر مک ) ةبآلا هذه تلزن ال مومع دعب
 دبعن نحنف :ىرعبزلا نبا لاق ٩۸[ :ءاینالا1 4 مكه بسس مَآ

 اد طك يحس ا ااا



 الج الإ کل هونصام وه

 نأ فورعلا نم هنأل ۱[: - ۵۷ :درحرلا 4 قوت مر لب
 ناب لفکت هللا نأل رانلا نولخدي ال نیاصلاو میرم نب یسیع

 ذولوقي ةطلاغلا باب نم مهنکل ءاذه نوفرعی مهو ,ةنلبا مهلخدي
 كلل هنر ام وش را یک اتش ولو  :لاعت لاق اذهو كلذ

 امو كم انت الإ رخ 2 هو م
 العو لج هللا در دقو -٥۹[ ۰۸ :فرخزلا) 4 یورو

 هيلع ىسيعك 4 نخل او مُهَل تمس کیا٤ :هلوقب مهیلع
 ءالؤه ؛نیحلاصلا هللا دابع نم هللا نود نم دبع نمو ریزعو مالسلا

 :مهنج لوخد نم نونٹٹسم
 او مُهَل ثبت يلا اإ :لاعت هلرق ةيآلا نم دهاشلاو
 .ردقلاو ءاضقلا تابثإ هيف اذه یخ

 )١( ريثك نبا ةريسفتاو ۱۹۰/۹ يربطلا ریرج نبا «ريسفن» رظنا ۲۹۶/۳



 هذهو (۳۸ :بازحالا 4 افت اِ 565 :یلاعت هلوقو

 :يأ 4 ار :لاعت هلوقف هردقلاو ءاضقلا تابثإ ةنمضتم ةيآلا

 :نامسق هللا رمأ نأ رابتعا ىلع «ينوكلا رمالا

 اي در ات زنا امت :ىلاعت هلوق يف ابك ينوكلا رمالا :لوألا

 [۸۱ :سب]4 توکی نشأ لومينا

 نيدلاولا ربو ةاكزلاو ةالصلاب رمألاك «يعرشلا رمألا :يناثلاو

 .ةيفيلكتلا رومألا نم كلذ وحنو

 ال دقو عقي دقف «يعرشلا رمألا اتأو ؛عقي نأ بال نوکلارمالاو

 ؟نيرمألا نیب قرفلا اذه ءيصعي ْنَم مهنمو لثتمي نم سائلا نمف عقب

 لا نوكلا رمألا هبدارب اقا 56 :ىاعت هلوقف
 .رّدقم نوکلا اذه يف يرجي ام لك نأ ىنعمب

 يأ ۱6۹۲ :تافاضلا] او شل فا ) :ىلاعت هلوقو

 قّلَح نم يه ابن دابعلا لامعأ نأ اهيف ةبألا هذه «نولمعت ام قلخو
 هثاحبس قلاخ ا لح اهنكلو قل ا لعف يه معن ؛لاعتو هناحبس هل

 فو دبعلا لغ انأو هللا قلع ان «نارمألا اهيف عمتجيف ؛لاعتو

 د ۰



 :نارمأ ةيآلا يفف ؛ىلاعتو هناحبس هلل رب عقب ابا

 هناحبس هلال وه اینإ نوکلا اذه يف ثدحي ام لک نأ :لوالا

 .یلاعتو

 العو لج هللا رب وه انإ ثدحي ام لک نأ :يناثلا

 بالا ثیدح وهو امھنع هللا يضر ورمع نب هللادبع ثيدح اأو
 رق هلل نأ تابثإ هيف اذهق «خلا ..قتالخلا ریداقم رّدق هللا نإ» :یف يذلا

 نیضخب ضرالاو تازامسلا قلخ باس ریدقتل نا
 ردقلاو ءاضقلا

 :قئالخ ا ریداقم
 تابه اذهف الا لع هشرع ناكو ؛ةنس فلأ



 [لمعلا كرتو ردقلاو ءاضقلا ىلع لاکتالا زاوج مدع]

 ا هللا لوسر لاق :لاق هذ بلاط
 جلا ني هُدعقمو ران نم هدعقم بک دقو ال ٍدحأ ْنِم مکنم ام»

 :لاق ؟لمعلا دو انباتك لع لک الفآ هللا لوسر ای :اولاق
 ةداعّسلا لهأ نو ناك نما هل قلُح اميل رم لکف اولمعا»

 املا لا لس رف

 ني ردقلاو ءاضقلا تابثإ ىلع ةلدألا هللا هحر خیشلا رکذ ال 7

 نأ ملسملل يغبني اهنإو ؛لمعلا كرتو ردقلا لع دایتعالا زوجي ال هنأ

 نأ ىلع لاکنالا مدعو ةرخ لاو ايندلا يف هعفنت يتلا لابعألا لمعي

 ال ناسنإلاّنأ كف «لمعي ملوأ ناسنإلا لمع ءاوس رّدقم ءيش لك

 بر العو لج هللا نال ردقلاو ءاضقلا ىلع هان رومأ يف لكتب

 ؛قرخآلا رومأ يف لاقي هسفن رمألا كلذكو «بابسألا ىلع ءايشألا

 ابد رومأ ليصحتل لمعي نأ هيلع يتلا هترطقب ناسنإلاف

 )١( ملسو :(33۰9) يراخبلا )۲٦۱۷(.

 ۳ ۔-_ے ےل... ..س-سج..7



 ءاضقلا بیسب ال :كلذك رانلا لوخد نأو ؛لایعالا ببسب وه امنإ

 هالعو لج هللا ناش نم وه اينإ ردقلاو ءاضقلا نال .بسحن ردقلاو





 لا هلخدُيف ٍراَنلا لهآ لامعا نی لمع ىلع

 (ملسم طرش ىلع :لاقو مكاحلاو

 نع ءٍراسي نب ملسم نع رخآ هجو نم "5وادوبآ ہاورو راسي نب 1 ”ةوادوبأ

 ۸۰/۱ «كردتسملا' يف مكاحلاو ۸۹۸/۲ ؛اطوملا» يف كلام (۱)

(EV) مقرب )1( 



 .[41] ؛ٌرمع نع تعیبر نب میعُت

 ةنجلل مهتقلخ ؛لقي مل «نولمعي ةّنْلا لهأ لمعبو» :هلوق [4۲]
 لدف ؛«نولمعي ةنج لا لهأ لمعبو» :لاق ایناو «ةنجلا نولخدی مهف

 داف :ىلاعت لاق ایک .لمعب ال لخدُ ال ةنجلا نأ لع

 .[۳۲ :لحنلا]4 مت مت

 مهتفلخ :لقی مل ««نولمعی رانلا لهأ لمعی هلوق اکو

 هنأ ىلع لدف «نولمعی رانا لهآ لمعیو» :لاق لب .بسحف رانلل

 الإ رانلا لخدی الو «لمعب ال ةنجلا لخدي دحأ ال هنأ - رکذ ایک _

 نم حضاو اذمو ءردقلاو ءاضقلا درجمب سیل :يأ ءلمعب

 .ثيدحلا

 نم نأ اذه ينعي الو ؛لمعلا نم دب ال هنأ نایب ثيدحلا يفف

 ؛رانلا نم هيجني يذلا لمعلا كرتي هنأ رانلا لهأ نم هنأ هل هللا ىضق

 هل ببسي يذلا لمعلا كرتي هنأ ةنجلا لهأ نم هنأ هل هللا رق نت وأ

 لمعب الإ لخدُ ال ةنجلا نال ؛لمعلا نم دب الف لا لوخد

 لطم نأ ينبني الق .رشلا لمعب الإ لمتد ال كلذک رانلاو بلا

 .لامعألا



 الا لهأ لمعل نوری راتلا لهأو

 يف هلبق يذلل دهشب ثيدحلا اذه [۳]
 لخديو رانلا نم يجني يذلا لمعلا ءاوس ؛لمعلا نم ّدب ال هنكلو
 ةنج لا لخدی يذلا وأ ةنجلا

 :018813 41/5 ؛نييماشلا دنسم» يف ناربطلا هجرخأ (1)



 [ةداعسلاو ءاقشلاو قزرلاو لجألاو لمعلا ةباتك]

 هللا لوسر اندح :لاق هڪ دوعسم نب ہللادبع نعو -۳
 يف هل عمج مُکدحا َّنإ» :- قودصلا ٌقداصلا وه

 نوكي مث هكلذ تم ٌةََلَع نوكي مث فط اموی نيعبرأ هئا نطب

 تكيف :تایلک عبرأب کلم هيلإ ہلا ُتعِبَي مث «كلذ ثم ةغضُم
 ای و ڈنوب ہلجاو هلم

 و دن
 ]٤٤[. ."هيلع قفتم ہاھُلح_َيَ

 يذلا لا وه :ةفطثلا «ةفط ًاموي نيعبرأ» ل هلوق ]٤[

 دعب مث ءًاموي نيعبرأ نم

 ًاموي نيعبرأ ىقبيف مد ىلإ ينعي «ةقلع» ىلإ لوحتي نيعبرألا
 ىلإ لوحتي ةيناثلا نیعبرألا دعب مث مد وهو كلذك

 .(۲۹۵۳) ملسمو :(۳۲۰۸) يراخبلا (۱)

a تع 



 نم اهلکف مایألا نم موي لك يف یتای ام اّمأو ٠ ثيدحلا اذه ين ءاج ام
 .ظوفحلا حوللا نم ةلوقتملا ةصاخلا ةباتكلا باب

 ۱۷-1۱۸ :دمل اک ميلا ازت کم ملا كذتكت
 :ةميركلا ةبآلا يف هلوقو ؛«نونمؤلا» ةروس ين رومالا هذه ليصفتو

 وه :نیکلا رارقلاو .مالسلا هيلع مدآ :ينعي ( ونيل نیل نيل
 نود هيف ةرقتسم ةفطللاو ريغتي ال تباث وه يذلا ةأرملا محر



 ھو ملل الحول ) :هلوقو بارطضا
 لك ذيل ديفت يلا

 ا یس رک ڈنکَت کش ن ةا و

 دلزابتت ر اقنع هناصا 2 اک کنی

 ۱4 :نومل

 یحیل حورلا هيف خفتيل «كللا هيلإ هللا ثعبي مث» :ہلوقو
 .عبارلا رهشلا يف لمحلا كرحتي كلذلو .كّرحتيو

 خفن عم ادیعس وأ يقشو هقزرو هلجأو هلمع بتکیف» هلوقو

 لكل ةبسنلاب ةصاخلا ةباتكلا نم هيلع يرجي ام ف حورلا

 ةماع ةباتك يهف ظوفحملا حوللا يف يذلا امأو «مدآ ينب نم درف

 قلخل ةقباس ةماعلا ةباتكلاف تباتكلا نيب ضراعت الف میمجلل

 رخآ ىلإ هللا نذإب ررکتت ةصاخلا ةباتكلاو ءضرألاو تاوامكلا

 .دولوم لك عم

 یوسف :لاعت هلوقك ؛حولا هيف خفني مث» :هلوقو

 جيرلاف ةقولخملا لجو رع هلل حور نم :يأ ۲4 :ةدجسلا]4 یی

 ۳ سد سم ا



 رانلا لها لمعب لمعیف باتکلا هيلع قبسیف «عارذ الإ اهنيبو

 لهأ لمعی لمعي نأو الف رانلا لهأ نم هنأ رّذق اذإ ءاهلخديف
 يصاعملا لهأ نم توكي همرمع لک يف اَمإ هرانلا

 لمعب هل متي ةنجلا لهأ لمعب لمعي نأب امإو اذه ىلع تر

 اخ ءوستف ءرانلا لها لهآ لمعب لمعي سكعلا
 ہقتج ا لهأ نم نوكيق حلاص لمعي هل مني مث ؛هرمع لوط رانلا

 اوخ اب لامعالاو :ناتلاسم اذه يفو .م

 .لمعلا نم دبل هنأ :لوالا ةلأسملا

 دهشُي نأ يغیتی ال كلذلو :ميتاوخلاب لامعالا نأ :ةيناثلا ةلأسملا

 لج هلا ملع يف ہئال ؛ہل مت ام یرد ال هال رات وأ تجب دحال

 العو



 ةردق نايب :ًالوأ اهنم دئاوفلا نم ةلج میظعلا ثيدحلا اذه يفف

 روط ىلإ روط نم هلو ناسنإلا اذه قلخخ ىلع العو لج هللا

 ناسئإلا قزر بتکی كلما نال ؛ردقلاو ءاضقلا تابثإ هيف :ًایناث

 .ديعس وأ يقش وه لهو هلمعو هلجأو

 لها لمعب اتإ «لمعب لإ الخ ال رانلاو

 لخد جلاص لمعب هل مش اذإق «ليلق ٍلمعب ولو ةنجلا لخدیف ةنجلا
 لمعب ًءادتبا لمع ولو «زانلا لخديف هرانلا لهأ لمعب اّمإو «ةتجلا

 ہی ناک رانلا لهأ لمعب لمع هرمع رخآ فال ءةنجلا لهآ

 .رانلا لهأ نم نوكيف ةدّرلا لع

 هنالصب ٌرتغي ال نأ ناسنإلا لعف «ميتاوخلاب لايعألا نأ هيفو :ًاعبار

 لعو ؛ةمئاخلا ہوس نم یشخ نأ هيلع لب ہتاقتساو هحالصو
 يصاعلا

 .اهنسحم هللا لأسيو ةقئاخ ا نسح وجرب لب ہللا ةحر نم طتقی ال نأ

 نا هيف :ًاثلاث

 نا موصل رخ نم اھ ال ةداھش ال نييس لع فان

 .ةنجلا لهأ نم اذهو رانلا لهأ نم اذه

 Se ع نوي



 هیفف؛هلبق فلس يذلا ه# دوعسم نبا ثیدحک ثيدحلا اذه [؟5]

 - «يش لك ىلع ٌرداق هلل ا 7
 .بتكي اذام هربخي العو لج هللاو ءبتكي اذام هر لأسيف

 هیفو ؛العو لج هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأ نایب ثيدحلا اذه يفف

 معلا نم ال هنأ هيفو ہردقلاو ءاضقلا ةقيقح تاب

 )1180 مقرب ()



 لئاسرلا جرش ةلسلس

 [ليلدب الإ رانلاو ةنجلا لوخدب دحأل عطقي ال]

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع "!ملسم حيحص» يفو -

 اي كلذ رخ وا یه

 لها ال قلعو مهابآبالصا يف مهو اه مهل ام

[él E 

 لا لهأ نم هناي ٍدحأل دهشُي ال هنأ ثيدحلا اذه يف 1

 ٌةشئاعو «ليلدب الإ رانلا لهآ نم هنأ ٍدحأل دهش ال كلذكو ,لیلدب

 ريفاصع نم روفصع هل یبوط» :ثيدحلا اذه يف تلاق اهنع هللا يضر
 #4 لوسرلا نكلو ةنج لا لوخدب هل تدهش كلذب يهو هةّنجلا

 .ةداهشلا هذه اهيلع ركنأ

 «ةرخآلا يف مهريصم نوكي اذامو نیملسلا لافطأ ةلاس اًمأو

 راثکلا لافطا اتاو يف مهئابآل بت نينمؤملا لافطأ نإ :لوقن

 لهأ نم مهنإ :لوقي نم مهنم ءابلعلا نیب فالخ عضوم ءالؤهف
 مہال با لهأ نم مهنإ : :لوقي نَم مهنمو :مهئابآل عب مهو رانلا

 )١( مقرب 1110)

۳ 15-١ 





 [ردقب ءيش لک

 هللا لوسر لاق :لاق ایهنع هللا يب

 '"'ملسم هاور ؛ِسْيَكلاَو رْجَعلا

 لمعلا ةلوازم لع مزحلاو مزعلاو طاشنلا
 انا لع نارّدقمو ظوفحلا حولا يف يف يوت ان حلالا

 لأ لع اذه دف ؛لمعلا يف ًامزاحو ًاطيشن وأ نالسك نوكي ناب

 يف نابوتكم نارّدقم انا الإ دبعلا لعق نم امه امنإ مزحلاو لسكلا

 .ظوفحملا حوللا

 .(5386) مقرب (1)

 0 5 ح ههه وس



 هللا لاق ؛ناضمر يلايل نم يهو +

 هناحبس لاقو ء4 :ناخدلا]4 میکع رم لك

 گن متر نإ اّ حرار کیم رت

 1۵۳ /۱۳ ةءريسقتا يف يربطل ۰۳۸3/۳ 6ہربسفنا يف قازرلا دبع (۱)

 01۸/۸ ةروتملا ردلا» رظنا (1)



 حوللا يف نّودملا ماعلا ریدقتلا نم ٌدوخأم وهو ةنسلا



 [ظوفحلا حوللا ةفص يف ءاج ام]
 لخت هللا نإ:لاق امھنع هللا

 ثيداحألا هذه رکذ ام

 ریدقت هلبق ي
 يذلاو هب سفت

 يذلاو «يضزألاو تارا دعب نکل هدوجُ لع 3
 فلأ نيسمخب ضرألاو تاوان ىلع باس ريدقت هلبق

 ريدقتلا نم ليصفتلاك ريداقتلا هذه نم ٍدحاو لكو .ةنس

 «هتمكحو هَيردُقو بلا ملع لاك ىلع ليلد كلذ یفو ؛قباسلا

 اس

 ۰10 :017/7 ةكرشلا یف مکاخاو ۰7۰/۱۰ «ريبكلا» يف يناربطلا (1)
 .14:55/1 ؛ليلعتاو ةمكحلاو ردنلاو ءاضفلا لام یف لیلعلا ءاقشا رظنا(10



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 .هئامسأو هیفتب َنينمؤملا هدابعو ةكئالملا هفیرعت ةدایزو

 رد نأ لع اهرثاظنو ثیداحالا هذه ثقفتاف :لا
 بجوُي لب ؛هيلع لاکنالا بجوُ الو لمعلا عنمي ال قباسلا
 ام :لاق كلذ ةباحصلا صعب عمس ال اذغو ؛داهتجالاو ّدجلا

 نآلا ينم اداهتج شاب تنك
 رمألا اذه لّوأب انأل :َنالسل يدهّنلا ناثعوبأ لاقو

 اب ينم احرق دشآ

 هرشیو یهو ٌةقباس هللا نم هل قبَس دق ناكاذإ هنأل كلذو

 مظعأ هللا نم هل تقبس يتلا ةقباسلاب ہُحرُق ناك اهيلإ لوصولل
 .[49] .اهدعي يأت يتلا بابسألاب هحرف نم

 نم اذه ۸6۲۹ :نحرلا] وي ره لک :ىلاعت هلوق 7
 ةثالث كانهو .يلؤحلا وأ يونسلا ريدقتلا دعب يمويلا ريدقتلا

 «يونسلا :يناثلاو ؛يرُمُملا ريدقتلا :لوألا :ریدقتلا نم عاونأ

 وات يف ره مب لہ ؛ىلاعت هلوق يف ایک يمويلا ريدقتلا :ثلاثلاو
 بابلا اذه يف فنصلا هقاس يذلا ثيدحلا يف كلذ ريسفت ءاجو

 ءاشي ام رديف «ةرظن نيتسو ةشم ثالث موي لك هيف رظني» :هيفو

 جج دكت _ تتسم ا



 نينجلا لع بتكُي ام وهو ؛يِرُمُع ريدقت هلبق يذلاو» :هلوقو

 همآ نطب يف

 ہًذنضت هزوگو هقیلخت لوأ دنع كلذک هلبق يذلاو» :هلوقو

 كلملا» نأ نم !دیسآ نب ةفيذح ثیدح يف ءاج ام ىلإ كلذب ريشي
 نيعبرأو سخ وأ نيعبرأب محرلا يف رقتست امدعب ةفطتلا لع لخدی

 .(44) مقرب فلاسلا (۱)



 ؛حوْرلا هيف خفنُت امدنع هنأ رکذف ""دوعسم نبا ثیدح امأو :«ةليل

 دا فالتخا نایب وهو .لوقلا اذه رک نم ہدارم اذهو
 هدعب يذلاو دوعسم نبا

 قلخ دعب نکل هدوجو ىلع قباس ريدقت هلبق يذلاو» :هلوقو
 دوجو ىلع قباسلا ماعلا ریدقتلا ىلإ كلذي ريشي *ءضرالاو تاوامكلا

 مدآ ثيدح هب دارملاو ؛ظوفحلا حوللا يف ناك ام وهو تاقولخملا
 رانلل ءالؤهو ةنجلل ءالؤه# :لاقو هتيرذ هللا ذخأ امدنع دعب اذهو

 ءامھقلخ نع رأتم مدآ قلخ نال ؟ضرألاو تاوارسلا قلخ

 ضرالاو تاوامسلا قلخ ىلع قباس هلبق يذلاو» :هلوقو

 هللا لآ نم ثيدحلا يف ءاج ام هلبق يذلاب ديري اقتس فلا نيسمخب

 ءالؤهو ؛ةنجلل ءالؤه :لاقو ةيرذ هتم جرختساف مدآ رهظ حسم»

 هيلع مدآ قلخ نيح ضرالاو تاوامسلا قلخ دعب ريدقت اذهف "راتلل

 ,ماعلا ريدقتلا وه يناهل هلبق يذلاو .مالسلا

 )٤۳(. مقرب فلاسلا )١(
 .(61) مقرب فلاسلا ۷)
 (41) مقرب فلاسلا ()

 هک سحت:



 رعي نأ لجال ؛دابعلا ةحلصم نم وه اینا

 أ ال «ةريصب ىلع اونوکیل هماکحأو هتاریبدتو

 هللا هجر هدارم اته !تقلخ اذا ال

 لا ..برلملع لايك لع ليلد كلذ ينو

 را نأ ىلع ا او ثیداحالا هذه تقفتاف» :هلوق اماو
 ثيداحألا لك ذإ «..لاكتالا بجوي الو لمعلا علمي

 ؛لمعلا دسم دست ال ریداقتلا نأ لع لدف ؛لمعلا ركؤ اهيف ينأب
 رايتخالاو ةئیشلاو ةردقلا ناسنإلا العو ىلج ہللا ىطعأ كلذلو

 لجأ نم ال «لمعي نأ لجال كلذ لك شل نم ريخلا هل نی نأ دعب



 اف كلذ ةباحصلا ضعب عمس ام :هلوقو ١

 الف ؛مهنع هللا يضر ةباحصلا هقف نم اذه «نآلا يم ًاداهتجا
 لع اولكتي وأ اولساكتي لو ؛لمعلا يف مهداهتجا داز اذه اوفرع



 : | موي ىلإ ناک وه اهب ٍةعاسلا
 ]٥٥[ ."دجأ هاور هّرانلا تلخد كلذ ىلع

 ناييإلا عوضوم يف ًاضيأ ثيدحلا اذهو ۰1

 وا ثيدحلا اذه يقف هةتشلا نامیإلا ناكرأ دحأ وه اهب ناييإلاو

 نب ةداب هيأ لع لخد هنع هلا يضر تماصلا نب ةداب نب ديلولا
 ناب مل يلف «توملا دنع هتايح رخآ يف وهو هنع هللا يضر تماصلا

 «تيملا نم نوكت صو هنم بلط تولا براق وأ رضُتحا دق هاب

 )۲۲۷۰٣(: مقرب ادنسملا» يف (1)



 اذهو «هدعب نم هدالوآ ةديقع ىلع دلاولا ن

 لاحب فيكف توملا دنع اذه ناك اذإو «

 لا مھمّلعی نآو ؛مهنید لعو مهتديقع لع ئامار

 .ةحلاص ةاشناوؤشني ىتح يصاعلا ل
 ىلع مهثحيو

 «هيصوي نأ هدلاو نم بلطي ديلولا َّنأ ًاضيأ ثيدحلا اذه يقو

 :لاعت لاق ایک هب يصاونلاو ربخلا لع فلا صرح نم اذهو

 1۳ :رصعلا] لب

 ہوسلج نأ بلط تماصلا نب ةدابع نأ ثيدحلا ينو

 أوساوتو حلب اوَصاوتو؛

لا هتيصو هنبا ىصوأف هوسلجاف ہةیصولاب هنع هللا يضر هنم
 ؟ةعيظع

 يف هنإف ؛رمألا اذه ةيمهأ لع دف ءردقلاو ءاضقلاب نمؤي نأ ءاصوأ

 ؛ردقلاو ءاضقلاب نامیإلا هاصوأ ةجرحلا ةلاحلا هذهو فقوملا اذه

اوناك نيذلا ةیرّذَّقلا ةقرف ةباحصلا دهع رخآ يف ترهظ دق هنأل
 



 نأو اهورصاجب نأ ةلاض ةقرف ترهظ اذإ نیملسملل يغبني اذكه

 اد نم نيّدلا اذه ملسي ىح اهض اوموقی ناو ءاهنم ورحب
 هذه نم رذحلاب هنا ةدابع ىصوأ ,أ ةیرَذَقلا ةقرف ترهظ الو «لالضلا
 هذه هيلع امِل ًاسكع ردقلاو ءاضقلاب نمؤي نأو اهبهذمو ةقرفلا

 نأ ءاصوأف ءردقلاو ءاضقلا يفتت وأ کد يتلا ةلاضلا ةقرفلا
 نموت ىتح نا لا معط دجت نل :هل لاقو «ردقلاو ءاضقلاب نمؤي
 مل كاطخأ امو :كنطخیل نكي م كباصأ ام نو ءردقلاو ءاضقلاب
 لوقي نمل يغبني اذكهو كي هللا لوسر نع یورو .كبيصُيل نكي

 ا تماصلا نب ةدابع اذهف - ةتسلاو باتكلا نم هليلد ركذي نأ ًالوق

 نم ةيصولا هذه ىلع هليلد ركذ ةميظعلا ةيصولا ہذہب هنبا ىصوأ
 ءاضقلاب نمؤي مل نم نا ركذ 4 هنأب راشاو باک لوسرلا ثيدح
 رکنآ نم رفگ لع لدي ؛دیدش ديعو اذه ہرانلاب هللا هقرحأ ردقلاو
 ردقلاو ءاضقلا



 [يوادتلاو ردقلاب نامیإلا نيب ا مدع]

 لوسر اي :تلق :لاق هم هيبأ نع ًةمازخ يبأ نعو -۰

 دم هاور هلل ِرَدَق نی يه» :لاق ؟ًاثيش هللا رَدَق نم درت له

 .[9۱1.هنشحو يذمرتلاو
 او ءاضقلاب ناهیإلا نيب ةافانُم ال هنأ هيف ؛میلفع ثيدح اذه [ ]

 نود ردقلاو ءاضقلاب نمؤن :لاقي الف ةعفانلا بابسألا ذاختاو

 بابسالا ذختن :لاقی الو ءأطخلا نم هلال ؛بابسألا ذاختا ىلإ ةجاحلا

 نم ًاضيأ اذهو دقلاو ءاضقلاب نامیإلا لإ ةجاح الو بسحو
 داهتعالا كلذكو ؛لالض ردقلاو ءاضقلا ىلع دایتعالا نال ءاطنلا

 ءاضقلاب نایالا نيب عمجلا وه قحلاو :لالض اهدحول بابسألا ىلع

 ال هردقلاو ءاضقلا فانت ال اهنأل «ةعفانلا بابسألا ذاختاو ردقلاو

 خار هلا نأ الولف ءردقلاو ءاضقل نم وه ان] بابسألا ذافثا
 نوكي ال هال ؛امهنيب كلذ يف ینانت الف ؛ناسنإلا اھذخنا اگ بابسألا هله

 .هردقو هللا ءاضقب الإ ءيش نوكلا اذه يف

 اج دارملاو ہةیفژ عج :یفڑ ہاھیقرتسن یر یدحلا يف هلوقو

 (۲۱ ۸0٤ر )۲۰۶٢( يدامرتلاو ؛(١۷١٥۱) دنسملا» يف دحآ (۱)

 د ٣7-0



 ٌءافش وهف تاهبشاو ماهوا 1

 ,بولقلا يف

 ةيعدالا نمو ميركلا نآرقلا نم ةيقّرلا تناك اذاف

 اب ساب ال
 ةعّطقم فورحبو ةلوھجم ظافلاب تناك وأ نیطایشلاو نمباب

 ةناعتسالا قیرط نعو تایکرشلا نم تناك نإ ات

 لاق دقو .اهب لمعلا زوجي الف ةيناطيش ةيكرش ةيقُر يهف مسالطو

 ؟"'أكرش نكت ملام یقرلاب ساب ال کافر لع اوضرعا» :لق بلا
 دقف مالسإلا اتأو ؛ةبكركلا یر نولمعي ةيلهاجلا يف اوناك مہأل

 ه كلام نب فوع ثيدح نم (74/7) دوادوبا هجرخأ (۱)



 قاب ءاج

 یرادنی يتلا ةيّسحلا ةيودالا ؛دارملا هب ىوادنت ءاودو» ؛هلوقو

 .فورعملا ّيوبنلا بطلاب وأ :تافصوتسلاو تايفشتملا يف سانلا اهب
 ان ؛يوبلا بطلا وه هتم حیحصلاو ؛يبعشلا بطلاب هنوگ امو

 ا ةيودالاف ؛يوبنلا بطلا نم سيل وهف حیحصب سیل ساب ال ة

 ةياور يفو ««ءافش هل لزنأ ًالإ ءاد هللا لزنأ امه : 5 لات دقن اب

 يف لعج هناحبس وهف "”(هّلهَج نم هلهجو هلع ن اي
 لهأو ءابطألا اهجرختسي ةيودآ ا هذهو تاقولخلا هذه

 ؛ةحابملا ةيودالاب جالعلاو يوادتلاب سأب الف ءاهب هللا عفتيف ةربخلا

 يا دا ین هذه نع چي لاس لئاسلا نکل

 ل5 يبلا لاقف ؟ردقلاو ءاضقلا ذرت يه له :هورکلا اهب نوقّتي
 هناحبس اهرتق يذلا وه هللاو ةقولغ اہأل ۱0 رتق نی يه

 الو ردقلاو ءاضقلا نم يهف :سانلل ءافشو ةيودآ اهلعجو لاعتر

 جهنلا وه كلذف ردقلاو ءاضقلاب اونمویو ساثلا یوادتی ناف «

 ه ةريره يأ ثیدح نم :(51۷۸) يراخبلا هجرخأ (۱)

 ده دوعسم نبا ثیدح نم (۳۶۷۸) دحأ هجرخأ (۲)

(| 





 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [فيعضلا نمؤلا نم ریخ يوقلا نمؤملا]

 ذلك هللا ٌلوسر لاق :لاق هلك ةريره يبأ نعو -۱

 يفو «فيعّضلا نمزلا نم هللا ىلإ ٌبحأَو ريخ يوقلا ُنمؤلا
 لع صرحا هی لک
 !اذکو اذک ناك اذك ٌتلعف يأ ول :لت الف ءيش َكباصأ ناف
 لمع ختفت ول ناف لعق ءاش امو هللا رّدق :لُق نکلو
 .[91] ."ملسم هاور «ِناطيَّشلا

 نجم الو هلاب نعتساو َك

 بابسألا لعق نیب يفانت ال هنأ :حيحصلا ثيدحلا اذه يف 1

 .ردقلاو ءاضقلاب ناییالاو

 ین هيأرو ہتمیزعو هناي يف يوقلا :يأ يوقلا نمزلاہ ئی هلوق
 نمؤملا نم رخ وهف ةيندبلا ةّوقلاو نامیإلا ةوق هل عمتجا اذإف يندب
 امأو هغ عفنيو هن فني يوقلا نمؤملا نال ؟هتايإو هيأر يف فيعضلا

 .هريغ عفني الو طقف فن لع هل رصتقي اذهف فيعضلا نمؤملا
 ؛فیعضلا نمؤلاو يوقلا نمؤملا يأ بخ لك ينو» :هلوقو
 يف هنم رثكأ يوقلا نمؤلا يف يذلا ری ا نکل ریخ هيف ایھٹم لك

 .(5334) مقرب(

 0" سس



 ریخ لا نم هيف هللا لعجي ال ؛يوقلا نم

 ؛هیف دهی الف ربخ هيف فيعضلا ن

 ,دقلاو ءاضقلا لع لاکئال

 ناو سنإلا ايش اهيف لی ةطلاغم هذهف ءهيلع ةرباثماو
 لأ ةّجحب خطا بلطل يعسلا نع مهليذختل «نیملسلا نم لاخلا

 .لصاح موسقلا

 كصرح ىلع دمتعت ال :ينعي «اب ْنَِتساَو» :هي هلوقو
 «قلعتو هلاحبس هيلع لكوتلاو هاب ةناعتسالا نم دب ال لب كلامعاو

 ءعفتي ام لع صرحلا ؛نيرمألا نيب عم ا وه اذه يف لصالا
 نأ ىلع ليلد هيف اذهف ؛العو لج هيلع لگونلاو لاب ةناعتسالاو

 نود يفكي ال ةعفانلا رومألا نم هري و قزرلا بلط يف يعّسلا

 الف ؛لاعتو هئاحبس هنم نوعلا بلطب ةناعتسالاو هللا ىلع لكوتلا



 و هللا لع لكوتلا لع ناسنالا رصتقي
 يلا ىلع دمتعي
 الا

 را ك

 نيب عمجلا نم دب الف «هللا لع لک

 'هانعم انه زجعلاو ؛لسكت ال :ينعي ؛نّرِجعَت الو» :هلوقو

 اذٰفو ؛لسكلاو زجعلا «

 زجعلا نم چے ذاعتسا اذغو ؛لسکلاو زجعلا نع 5پ ىهني
 زجعلا نم كي ذوعأ ملل :هلوقب لخیلاو نیما نمو لسكلا

 بلط يف تيعس ْنأب اذه تلعق اذإف ”!(لخُجلاو نب

 هناحبس هللا دمحاف كدوصقم لک لصح ناف هاب

 ب سانلا ضعي ذإ ؛لومخلاو لسكلا

 نأ ملعا لب ؛ساتتو رگحتت الف كدوصقم كل لصحي مل ناو ؛لاعتو

 ضراف ؛لصحل ءيشلا اذه كل رد ناك ول هنأو «ردقو ءاضق اذه

 ب ىضرلا امأو :بابسألا ميدقت دعب هردقو هللا ءاضقب هللا ءا

 كباصأ اذإف .عورشم ريغ وهف بابسألا لیطعت عم هردقو
 "يش هنم يجنُيال ردقلاف ءاذكو اذک ناكل اذك تلعف ينأ ول :لقت الف

 ؛ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا وه اذه ءلعف ءاش امو هللا رُذق :لق نكلو

 ۶ مقرأ نياديز ثیدح نم (۲۷۲۲) ملسم هج را (۱)

 ك





 لئاسرلا عرش ةلسلسا 2

 مب نامیالاو ہو و رکذ باب

 .[۳۰ :تلصن)4 کوس شک

 VY :ءاسنلا] تو
 ل فلو نيو کام ني

 مدن نیو الو یون يف نت لو :ىلاعت هلوقو

 ١[. :رطاف] 4 یو

 دن توس لوح نتو تل ا :ىلاعت هلوقو

 . . . _.ت ۹99۳ سک



 مهب نمؤن «بيغلا اع نم العو لج هللا قلت نم یخ ةکناللار

 نإ في هلوسر ربخو العو لج هللا ربخ لع ًادابتعا ؛مهرث ولو
 یرُب دوجوم لک سيلف قلا اذكو :ةكئالملا نع ربخأ هلا

 لقعلا اذکو «ىرُت ال اهنكلو ةدوجوم يه ًالثم حوُرلاف دهاشُيو

 ممر ل نإو ةكئالملاب نمؤت نحنو هارن ال انکلو دوجوم وه

 ءالؤهف :هدهاشن اهب الإ نمؤن ال :نولوقي نيذلا ةدحالملا فالخب

 لع اداهتعا بیغلاب نونمؤي نيذلل نوكت هل نکلو هم مهل سیل



 ملعي ؛ةداهشلاو

 بلاغلا اقأو دّماشلا الإ ملعن الف نحن اّمأ ؛بئاغلا ملعيو داش

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ملا يحولا ةطساوب الإ هملعن الف

 نم ناطيشلا قلخو هرون نم هللا مهقلخ ءبیغلا لع نم ةكتالم اف

 درون نم ةكئالملا تقلُشا :وچ لاق بارت نم مدآ قلخو هرانلا بغ

 ."”مكل صرع مدآ قلخو ان نم جرام نم نا ا قلخو

 8 :للعت لاق ؛هتدابعل

 درک ام دیت لاو احبس مت

 يجولاب لا مھنمف ءلمعلا نم ءيشب لكوم ةكتالملا نم بنص
 رهو ؛تابالاو رطقلاب لكوملا مهنمو «مالسلا هيلع لیربج وهو

 | وهو روصلا يف خاو حاورألا ضبقب لول مهنمو ؛ليئاكيم

 ۱ .اهنع هللا يضر ةشناع ثیدح نم (۲۹۹۹) ملسم هجرخآ (۱)
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 :فانصأ اٹرکذ ایک مهو ؛مہب نالا بجيف
 «شرعلا لوح مه ْنَم مهنمو

 :شرعلا لمحب نولكوملا مهنم

 مهنمو نانبا نزاخ مهنمو ىلا
 اتو هناحبس هللا آلإاهملعي ال ةريثك عاونأ مهف رانلا ةنزخ

 ال كلذلو ؛مدآ يتب هقلخک تسيل ةميظع دحاولا كلا ةقلخر

 رشبلا ىلإ نوتأي امنإو ةيكلا ةيلصألا مهتف يف رشبلا ىلإ نوتأي
 كلملا ةيؤر نوقيطُي ال رشبلا نل ءمهنم اورفني الثل ؛رشبلا ةروصب



 ناب لیربج ناك امك ّيمدآ ةروصب نونای كلذلو ؛ةيكّلملا هتتیه لع

 ييلكلا ةيحد وهو ةباحصلا نم لج

 ليربج قت لوسرلا رو «هب هللا هلسرأ اهب لوسرلا عم بطاختيف
 ةثم تس هل ضرالاو ءایسلا نيب هآر ةّرم «نیترم الإ هتقْلِخ لع

 دنع جارعملا ةليل رمو ؛قفألا دس اهنم حانج لك حانج
 ئن دع ای یز لر 3 :لاعت لاق «یهتلا ةردس

 اب امأو «مامسلا ىلإ هب جر اگ [۱۵- ۱۳ :مجسلا] € قتل

 .ّيمدآ ةروص لع هينأي ناك هنإف كي لوسرلا ىلإ لیربج

 وق العو لج هللا هاطعأ دحاولا كّلَكاو

 وص يف 5# يبتلا ىلإ

 ٹل » :هنع العو لج هللا لاق يذلا ؛مالسلا هيلع

 ,ةدسحلا ةئيملا ؛ةرلا :ليق ري زذ لیربج :ينعي ٥[ :مجنلا]
 نق لع لدي امو .يوق مالسلا هيلع ليربجف زا :رلا :ليقو
 ةءولمم نئادم عبس عفر طول موق یرُف بلقب هرمآ ا انا

 ةكئالملا تعمس ىتح هحانج فرط ىلع ًاعيمج ينابملاو قلاب

 4ن دوعسم نبا ثیدح نم (11/4) ملسمو «(۳۲۳۲) يراخیلا رظنا )١(

 ۲۲ تا تش ےک



 مالسلا هيلع لیربج ةّرق لع لدي ام اذ

 نع اوتامو مهفاوجأ يف مهبولق تعّطق ةقعاص 2

 هنأ نوملعي مهو ةقرشملا ةبعكلا

 ول ثيحب ٤ يبنلا فصو اهیف يتلا مهبتك يق اذه نود
 ًاضیا ارضرتعال سدقملا تيب لابقتسا لع يقب ا5 لوسرلا نأ

 :ولاقلو ةبعكلا لبقتسي هک يف مهدنع فوصولا لوس
 الو ؛نيتلاحلا الك لع نوضرتعيس مهف ؛سدقلا تيب لبقتست كنإ

 :ينعي ۱6۱۰۰ هدف 4 هي کی سیاگب تکی كتله :لاعت لاق
 مهنأل ؛ةجح مکیلع دوهيلل نوكي الغل ؛ةبعكلا ىلإ مكائلّوح

 ولف «ةفرشملا ةبعكلا لبقتسیس ثعبيس يذلا لوسرلا نأ نوملعي

 لا نأ ةّجحب



 و ایف دوعوملا هيلع ميهاربإ ةلبق هتفرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا
 نأ ةعاطلا تسيل :لوقي العو لج هللاق اوضرتعا مالسلاو ةالّصلا

 يتلا ةهجلا لبقتست نأ ةغاطلا ن

 ةهجلا لع ال رمألا ىلع رادملاق هاب مكرمآ
 او برغلا وأ قرشلا لبقتسُت

 و قالمز لا رک
 ةيآلا هذه يف رکذ [۱۷ :ةرقبلا] € 35

 هلوق وه كلذ يف دهاشلاو «ةتسلا نامیالا ناكرأ نم ناكرأ ةبخ

 ناريإلا ناكرأ نم ةكئالملاب نابیالا لعجق 4 کل ۱۳ :ىلاعت

 الو ناهيإلا ناكرأ نم انكر دقتقا دقف ةكئالملاب نمؤي مل نتف «هتشلا

 .ًيلسم نوكي
 كنت ارثدقتنا مك هلأ ار ألك کل نا :لاعت هلوقو

 العو لج هللا نم رخ اذه ۰ :تلسن) هک مه

 ةيهولألا ديحوت اونلعأ : :ينعي 4 کئ ای ول کم ا :هلوقف
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 اهانعم فرعیو اب قطني یتح عفتی ال اذه ل

 اهبحاص عفت ال اهنإف ءاهاضتقمب

 ءدماشلا لع وه اذه 4 کیا مه و :هلرقو

 كلم :توللا ةكئالم يهو «توملا دنع مهيلع لزنتت ةكئالملاو



 لق ) ؛ىلاعت لاق ؛ہنودعاسی ةكئالم هعم هللا لعج تولا

 :یرخا ةيآ يف لاقو .(۱۱ :ةدجسلا] 4 مكب و ىلا بلا تک
 مهنأل ةكئالملا :ينعي [۱ :ماعنألا] 4 وَرَ ال مو اشر نو

 عمجللاو ۴۲ ؛لحتلا] €

 نوجرختسي ةكئالملا نم ناوعأ هعم تولا كلم نأ وه :كلذ يف

 امأو ؛توملا كلم مهنم اهضبقي مث ہناسنإلا دسج نم حولا
 راضتحالا دنع نالسنإلا ىلع لزنتت ةكئالم اف .هل ناوعأ مهف نوقابلا

 لع عطف همامأ وه ام ىلع ناسنإلا علّطي و ؛جرح ا فقوملا يف

 يف ناسنإلا دنع لصحيف :رانلا فالو ةنجلا يف امإ ؛ةرحخآلا يف هتلزنم

 ورح الو انا الأ :مهوقب ةكئالملا هنمطتف دیدش فوخ اذه

 مكناف ام لع ار الر هيلع نومداق متنآ امم 4 الات الا
 مهوؤّده امدعب ( اوريو مكلاومأو مكدالوأ ىلع ايثدلا نم

 (غايل نت © تردصُو ٹک ی ةكلبأي» مهوركب

 لاق ىرخأ ةيآ يف

 ار 77



 ذل كلذو تاسجألا نم جورخلا نع تعتتماو مهشفنأ تبعصتسا
 .ققانم او رفاكلا راضتحا ةفص هذه ؛باذعلاو رانلاب مہوش

 ًافنص مهنم نأو هتکتاللاب نایالا بوجو ىلع ليلد اذه ينو

 رافکلا ةراشيو :ةتجلاب نينمؤملا ةراشيو «حاورألا ضبق مهتّمهم

 :لاح ا هذه دنع رانلاب نيقفانملاو

 لو وک دبع تركي نآ خیل تكتتنتي نأ ف :لاعت لوقو
 « غیا دن :لوق ۸6۱۷۲ :ءانلا] 4

 نأ نس عنتمي وأ ربکتسی الف ؛مالسلا هيلع میرم نب یسیع :يأ



 ره هنأ حیسلا يف تدقتعا یراصتلا نأل ؛لجو ّزع هل ًادبع نوكي
 حيسملا نإ :لوقی العو لج هللاو ؛ةثالث ثلاث وأ هللا نبا هنإ وأ هللا

 هيلع وهو ہلولوفت يذلا اذه يعدي ال مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 لر ره نإ :لاعت لاق ؛لجو رع هلل دبع هنأب فرتعي مالسلا

 ؛ينعي [54 :فرخزلا] « لیریکشا یا تم انآ

 نأ ُدْبَع نا :هناسل لع ىلاعت لاقو السلا هيلع حیسلا

إ :لقي مو دھللا يف وهو هب قطن ام لوآ اذه [۳۰:میرم]
 نبا ن

 ري الم ولت رب تر هلأ نإ ) :هناحبس ركذ ایک لاقو ا
 دبع هنأ مالسلا هيلع حیسلا لوق اذه ۱ :نارمع لآ] © يق

 هللا لاعت - هللا نبا هنآ نم یراصنلا هيعّدت ام فالخب «هلوسرو هلا

 رهف ؛هللا نبا هاب مهمعز لع در هيف اذهو  ًاريبك الع نولوقي اع
 886 دمحم قلخلا لضفأو هل ًادبع نوكي نأ يف فرشتپ مالسلا هيلع

 يه ةيدوبعلاو ٠هًلوسرو هللا دبع اولوقف «هدبع انآ ان" :لوقي

 اثأو ءقلخلا عیمجو ةكئالمللو مدآ ينبل فرا بتارم لعأ

 :یلاعتو هناحبس هلل الإ نوکت ال اهنإف ةيهولألا

 :ھنع هلا يفر سابغ نبا ثیدح نم ("44) يراخبلا هچرحنا (1)
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 اينالا) قورت را
 هناحبس ہللا دنع نوبّرقم ةكئالملا نم ًافنص كانه

 نييّرقم مہنوک عم نکل ءالعو لج هللا دنع نوبّرقملا مهنمف ؛تاجرد

 .للاعتو هناحبس هللادابع اونوكي نأ نوفکتتسی ال من الإ هللا دنع

 وركن ال هن نت
 فرا را

 و نون نم :لاعت دلو
 © ةت تام



 ةالصلا مهیلع ةكئاللا فصو يف ًاضيأ اذهو ,0۲۰ - ۱۹ :هاینال]

 لاعتو هناحبس  :يا 4 لو ) :العو لج هللا لوقي ؛مالسلاو

 نج او ءرفاكلاو نمؤملا :هديبع مهلك 4 لار بول يف نمو
 ( يف نم لڪ نإ :لاعت لاق ہل ديبع مهلك .سنإلاو

 ةيدوبعلا هلل دبع رفاكلا نکل [۹۴ :ميرم] ان

 دابع مهلكف الإو ةّصاح ا ةيدوبعلا هللٌدبع وهف نمؤملا امأو ةماعلا

 .لجو زعل

 رانا يف هللا مهقرحأل ةيهولألا اوھُدا مهنأ ولو ةيهولألا نوعّدي ال

 ماوس نود لاعتو هناحبس هل ةيدوبعلا نأل
 ينل لأ الئ كلتا لا٤ :لاعت هلوقو

 تاما العو لج هللا مهلسري هقلخ ىلإ 4 :هلوق ١(. :رطاف]
 نم مهنمو ؛يحولاب لزني نم مهنمف :ضرألا يف ابو ذی يتلا

 e سس ےگ



 تر ناحانج هل نت مهنم ينعي نن
 هيف بزي ةحنجأ ةعيرأ هل نم مهتم :يأ حدو ةحنجأ ثالث هل نم

 ةحنجالا نم كلا اذه قلخ يف ىلاعتو كرابت هتدايز :يأ

 تسهل نت مهنمف هٌبحأ ام رخآلا نع هناصقتو ءاشي ام رخ لا ىلع
 !حیحصلا ثيدحلا يف مك حانج ةنم

 ةييوبرلا نم مه سيل مہنأو ؛لسر ةكئالملا نأ تابثإ هيف اذهف
 اب نوریطی ةحتجأ مه نو ,لسر در مہ اهنإو ءيش ةيهولألاو

 ةدّدعتم ةحنجألا هذه ناو اوم ا يف

 يضر دوعس نبأ ثيدح نم (104) ملسو .(1483) يراخيلا هجرخأ )١(
 نع هللا



 مون دم توس هلو نمو نت ولت تا :لاعت هلوقو

 رخآ تنص اذهو :0۷ زفاغ) 4 اما ی فتو باک
 تاقولخملا مظعا اول يذلا :شرمل ةلح مه ضیا ةکن

 ءالؤه مَظِع ركذُي میرکلا شرعلا مّظع عمو ةعبرأ مهو ةكئالم هلمحي

 ةبناث نوٹوکیف مهددع فعاضُب ةمایقلا ميو :هنولمحي نيذلا
 ةكئالملا نم :ينعي ١۷ :ةفاحلا] 4 هيأت مهو

 نوا
 اذفو مهل نورفغتسي مهنإف نینمزملل مهتّبعو مهحصُن نمو

 هلل ا :يآ زین وحی :هلوقب ىلاعت هللا مهفصو

 سام مهد ؛مهنم نينمؤملا نو مہنال «مدآ ينب نم نينمؤمللا
 لب اف مهرثكأ مه نيذلا نیطایشلا فالخب ؛مدآ ينبل قلخلا

 .مدآ
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 مالسلا هيلع ةيرشبلا ابأ َمدآ قلخو بلا ن

 نم هقلخ هنأ ةريثك ٍتايآ يف هللا رکذ اع ؛ينعي ؛مكل فو ان١
 لك لع هاو «ناسنإلاو نيطايشلاو ةكئالملا ةقلِ لصأ اذه بارت

 دآ لع ربكتسا دق شی ناکو
 اف :ہناحبس هنع هللا ركذ ایک لاقو هللا

 لا نم نسحأ رانلا نأ همعزبف ۸۲۱۲ :فارعالا) 4 نيلي نب
 ةرانلا نم نسحأ نیطلا ٌنإف :دساف سايق الو ةفلتم ةقرحم رانل نا

 .(۲۹۹۹) مقرب (1)



 طلا راجشالاو تاتابنلا جتیو هناف نيّطلا امآ ءآئيش جت

 اندجول لصالاو سايقلا ىلإ انعجر ولف :ةريثك سانلل عفانم هیفو
 لباقم يف دسافلا سایقلا اذه نا عم :سيلبإ نم ًالصا بیطا مدآَّنأ
 نم هلاثتما بجاولا نم ناك يذلا العو لج هللا رمأ :يأ ؛رمألا

 و سيلبإ

 اذه ىلع سيلبإ لمح يذلاو ءاشي ْنَم هلضف يتؤي هللاو ہل دایقئالا
 بجیو ؛ضارتعا الف ءيشب هناحبس رمأ اذإف

 لصحف «هللا رمأ نع ربکتساو ؛مالسلا هيلع مدآ دسحق ءدستا وه

 .لصح ام ةيوقعلا نم هيلع

 ملسلا نمؤيف هرولا نم اوقلُش ةكتالملا

 مهنأب لوقلا قبس دقو هي هلوسر نعو لجو رع هللا نع هءاج ایہ
 .ةريثك فانصأ مهنأو نومركم دابع

 'ثیدح ا نم دهاشلاو



 :نیرمآ لع لدي اذهف
 دابع مهنأو ؛لجو رع هللا نودبعی ةكئالملا نا :لوالا

 ٭یش رمالا نم

 هد سس ثیدح نم )٦٦( مس 07110 يراخبلا هجرخأ )١(



 معلا ثيبلا ينب هنإ ثيح «ةکناللا ةرثك ىلع لیلد هيف :يناثلا

 اإ نودوعي ال مث رومعملا تيبلا ىلإ كلم فلأ نوعبس موي
 .ىلاعتو هناحبس هللا الإ لئاملا مهددع ملعی ال ثيح قمایقلا



 الملا نال

 اق فالصلا يف ينعي اثر دنع ةكئالملا فصت

 الا فصلا نوعی: لاقف ؟ةكئالملا

 لا ةدابع لع ليلد اذه ينو
 .اهتعس ىلع ءایسلا نوؤلمي مهنإ ثيح

 ۹۸4/۳ هتظمل» يف خیشلاوبآو
 نم (40) ملسم هجرخأ (۲)



 لئاسرلا عضالسلس ©

 اهنع هللا يضر ہللادبع نب رباج نع ""يناربطلا ی

 اش الو مدق عضو ءامٌلا يف اما چک هللا لوسر لا
 همکار كل وأ ٌدجاس كم وأ ٌمئاق كل هيفو الا فک الو

 ةمايقلا موی ناك اذإف
 ارش ۸ انآ الا ہَكِيدابع

 ْقح كاندبع ام گلناحبش :ًاعيمج |

[ov] 

 ةكئالملا ةدابع ركذ هيف ةقباسلا

 هوؤلم مه لب ءاضف مایا يف قي مل هنإ ثیح «مبترثک ركذ هيفو

 اهم هلمعب فال نأ ناسنإلا ىلع هنأ يهو ةميظع ةلأسم رکذ هيقو
 نولوقب اذه عمو نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحّبسي ةكئالملاف شک

 هللا لح ال ٠ ابع ٌّقح كاندبع ام كناحبس» :یلجو رع هلل

 رک نیش تغلب ام هيلع هلا مت هلمع ناسنإلا نراق ولو «ميظع

 :رٹکاو رثكأ هللا معي نآل ؛رثك ناو ٌليلق لمعلاف لا هذه مامأ

 اذهو ؛ىلاعتو هناحبس هللا قح مظعل ؛هتدابع ٌّنح هللا دبعي حا الف

 ةدابع مهرثكأو قالطإلا لع قلخلا لضفأ وهو لق ادمع انين ناف

 امك تنا ؛كيلع ءانث يصحأ ال كناحبس» :لوقي لجو رع هل

 )۱٥۷۱(. 184 /7 ةريبكلا مجسللا» ف(

 ۳ تے ے ا



 اهن هللا يشر ةشئاع ثیدح نم (483) ملسم هجرخأ (۱)



 [ةكئالملا ةقْلي مّظِع رکذ]

 يل َنذأ» :اللقق ہللا لوسر لاق لاق 4 رباج نعو -7

 نيب ام ؛شرعلا ٍةلَمع نی هللا ةكئالم نی ِكَلَم نع َتّدحأ نا
 ةوادوبأ ہاور ؛ماع ثم عبس ٌةريسم هقناع ىلإ هنذأ ةمحش

 ""«ةراتخملا» يف ءایضلاو «تافصلاو ءامسألا» يف ٌيقهيبلاو

[۸]. 

 كلكا اذه ناو «ةكئالملا ةقلخ مع ركذ هيف ثيدحلا اذه [۸]

 ماع ةثم عبس ةريسم هقئاعو یا ةمحش نيب ام شرعلا لمع نم

 ها ال كا هقْلي ملعي ال هنأو ءةكئاللا ةق مع لع لدن

 لاخلا مظیب فيكف قولخملا مع اذه ناك اذإو «لاغتو هناحبس

 !لاعتو هناحبس

 لوق يف ایک اذهو شرعلا نولمحي ٌُفنص ةكئالملا نم ّنأ هيفو

 نو تل تب :لامت

 ير لَ لجو :هلوقو ۷ راغ

 )١( ينهيلو (0۷۲۷) دراد وبا )847(.

 ۳ _ تا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هتوق نم یش



 مالسلا هيلع طول موق َنئادم عفر هلأ ةّدش نیو
 عبرآ نم ًابيرق اوناكو ؛ممألا ن رم ّنهيف نم -ًاعبس ّنُكو -

 كلتل امو ؛ِتاناویحل او ٌباوَّدلا نِي مهعم امو فلأ ةئم

 یتح ؛هيحانج فّرَط ىلع ؛تارایعلاو يضارألا ّنِم نئادلا

 مهیالک ابن ٌةكئالملا ِتعمس ىتح ایک :

 ره اذهف ءاهّلِفاس اهّيِلاع لعجف اه
 [1۰] :٥ :مجتلا] ٹا دییَع»

 ماج ؛مالسلا هيلع لیربج :يأ ثلا دَ :یلاعتهلوق []
 ءايبنأ نم يبن طولو مالسلا هيلع طول موق كالهإب هللا هرمأ ا هنأ

 ره ميهاربإو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ يحآ نبا وهو ءهللا

 نم ميهاربإ عم ًرجاھم ءاجو ؛مالسلاو ةالصلا اههيلع هع
 ضرأ

 هنأ هموق ناكو ههموق ىلإ هللا ہلسرآو او «ماشلا ىلإ قارعلاب لباب

ْنَم لوا مهو ؛نیلاعلا نم نارکذلا نونأي اوناكو هءْوَس موق :ةثيبخ
 

دحأ اهيلإ مهقبسي مل يتلا ةعينشلا ةشحافلا هذه لعف
 نيلاعلا نم 

 لغو تای هو ؛مط تاجوز نكي ءاسنلا لاجرلل هللا قل دن
 اع نولي ها موقلا ءالؤه نوكو ؛باجنإلاو ثرحلل

و ہل ةمعت نورفکیو ؛جاوزأ نم مهل هللا قلخ
 ٌثرحلا نوکلہی

 3 ال



 ىلإ لال ا نم نوزراجتم :ينعي [۱33 - ۱30 :ءارمشلا) 4( کرام

 لب ؛ةطحنملا ةيمئاهبلا ىلإ ةيناسنإلا نم اوجرخ
 ةميرجلا هذه اركرتي نأ اون لف «لعفلا اذه لعفت ال مئاهبلا ىح
 هلعفي م مهل ال ی يع

 مهراید عقری نأب مالسلا هيلع ليئاربج هللا رماف ءلبق نم دحأ

 ةعتمالا نم اهيف امو - ناکسلاب ةّظتكم ندم عبس تناكو ۔

 نانع اهب غلب نأ ىلإ هحانج فرط لع ليربج اهلمحف :تاناویح او
 اهبلق مث مهتكيد حایصو مهبالك حابن ةكئالملا تعمسف ؛ءايسلا
 دالبلا هله تلاکو مه ٌةبوقع لیس نم ةراجحب اوعبتأو ؛مهیلع

 ا وسخلا

 E 9 ۱6۱۰ :ناترفل) 4 اش تب ال اراك لب



 ۳۸ ۱۳۷ :تاناصلا 6

 طول ةريحب ىّمسنو ۱0۷۱ :رجحلا] عی

 ثیداحالا يف ءاج اذهو ؛ةظعو ةربع ةروصلا هذه ىلع هللا اهاقبأ

 اوقاف طول موف لمع لمعي هومتْدَجَو ْنَم' :لاق هنأ لي ّبنلا نع
 ؛مهلعف لعفي نم لتق ىلع ةباحصلا عمجأو «۱هب لوعفملاو لعافلا

 لعأ ىلإ عفرُي هنأ ىري نم مهنمف :لتقلا ةيفيك يف اوفلتخا مهنكلو
 ؛طول موقب هللا لعف امك ةراجح اب عبتُيو ىَقلُي مث ءدليلا يف ناكم

 هع هللا يضر ركبوبأ قّرح دقو رانا يف قرب هنأ یر نم مهنمو
 يف اوفلتخي مل ءاملعلاف .فيسلاب نولتقُي مهنأ ىري نم ءايلعلا نمو

 ةيك يف اوفلتخا ناو ؛مھلتق

 :1465) يذمزئلاو :(4411) دواد رہاو(۲۷۴۷) (دنسللا يف دحأ هجرخأ (۱)

 .اهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم :(1871) هجام نباو

 جت ےن ست ۰ر ی۰ کک



 امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ایک ةنسحلا

 لاه :لاعت هلوقف مالسلاو ةالصلا هيلع لیربج فاصوأ هذه ۲
 السلا هيلع ليربج فصو هبق 4 و لو لول

 نم هاشی نم لإ هلسرب لجو رع هللا دنع نم لوسر وهف ہقلاسرلاب

 لسرلاو لجو رع هللا نيب ةطساو وهف ءيحولاب مدآ ينب نم هلس



 مث( :ىلاعت هنع لاق اذطو ٠
 :لاقف لعأ وه اب هفص

 زع هللا نم بيرق وهف هةلاکلا ٌولُعِب [۲۰ :ريوكتلا] 6 شا یز نيف

 :لاعت لاق مث «ةميظع ةناکم هل :يا 4یم :لاق مث «لجو

 لاق مث ؛مهمّدقمو مهسيئر وهف ؛ةكئالملا هعيطت :يا « عاش
 املا يف :يأ 4 مَ :ىلاعت هلوقف تراش) مسا يهو 4 مت :ىلاعت
 هيلع لیربج فاصوأ هذه تنامألاب ىلاعت هفصوف نیا :لاق مث

 اب لاعت هنوف وو :لاق

 ۔مالسلا

 :لیبج نم يحول ىّقلتي يذلا فق دمح این نع یلاعت لاق مث
 لج هللاو «نونجلاب و هنوفصی اوناك مال « نون کتیا امر

 ار :يا «نيبثك ألي هر دن

 اب اهيلع هللا هقلخ يتلا هنت لع ليربج اپ دمع
 او قيضلا نم يو يبنلا لع لصح ا ةكم ءاحطب

 ءءابسلا ىلإ هفرط عفرف هسأر قوف نم ًاتوص كي عمسف ؛ةكم لهأ

 لاف !""”حادج ةئم ةتس هل ضرالاو ءامكلا نيب ليربج وه اذاف

 9 :لاق مث «كلذ هنع یفن العو

 ,#4 دوعسم نبا ثيدح نم (۱۷4) ملسمو )٤۸٥٥(: يراخيلا رظنا (۱)

E 



 عن نع نل مه قيلي ال :يأ عم يا نآر

 ىلإ لصتلا دنسلا اذهو ءةمیظعلا فاصوألا هذه دعب نآرقلا اذهو
 هيلع ليربج نع هک هللا لوسر نع وه ان دنسلاف ءالعو لج هللا

 لعتو كرابت هللا نع مالسلا



 ةنم تس هلو نيترم اهيلع هللا ہّقلخ يتلا هتفص ىلع هآر دقو

 [1۳] ."اه دوعسم نبا نع يراخبلا كلذ یور .حانج

 اهيلع هللا هقلخ يتلا هتقلخ ىلع لیربج كيكو هللا ل ار دقل [۳]

 ؛جارعلل ةليل ةيناثلا ةرما يفو لكي هسأر عف ةرم نیترم

 ۱۳-1۱۱ :مجل)4 ,Ko لو وف :لاعت لاق

 35 يبلا ىلإ يتأي ناك دقق لاوحألا هب يق اتآو هب جر ةليل :ي

 ڈبلا نم لجر هنأ نونظيو ةباحصلا هاريو ءرشبلا ةروص يف
 ایک لجر ةروصب ينأيف ہتقلِج ىلع مالسلا هيلع ليربج ةيؤر نوقيطي
 ملط ذإ موي تان لیٹ هللا لوسر دنع نحن ای :ه5 رمع ثيدح يف
 رثأ هيلع ىرُي ال رعشلا داوس دیدش ؛بايثلا ضايب ديدش لجر انیلع
 86 لاق كلذلو ؛مالسلا هيلع لیربج اذه هادحآ ام هقرعي الو ءرفسلا

 الف ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟لئاسلا نم نوردنا» :ثیدح ا ةیاہن يف

 ۰۳۷ مکنید مكملعي مكاثأ لیربج هنإف

 ,(۱۷۵)ملس هجرخأو ؛(۷٥۸۸)و )۸۸9٦( مقرب )١(
 .(۸) ملس هجرخأ (۲)

 0+. گی۷أگکگکگس-۳ 1,1813



 رم هحانج نم طقس قفألا دس اهنم

 [74] .ّيوق هدانسإ .«ميلع هب هللا ام

 ةقلخ مّظِع لع ةّلادلا ثيداحألا قوسی هللا هحر فّصلا لاز ام [14]

 اكلم کیم لات یو بوت ی ہی دنت



 [مالسلا هيلع لیربج بایث ةفص]

 لا لوسر ىأر» :لاق 4 دوعسم نب هللا دبع نعو -۹

 «يضرألاو هما نيب ام آلم دق ةارضخ

 ها ناو مالثلا هيلع
 لاج نایب قبس دقو

 .ثيداحألا نم ىضم یف مالسلا هيلع هتقلخ مّظعو ءاہبو

 )٥٤' دا مامإلا هجرخا (۱)

 رضخا لذي ملس هجرخي لإ



 عرب

 دازو «هلثم نيسحلا نب يلع نع "هلو ۰

 ]٦٦[ نحّرلا دبع

 .ماركلا ةكئالملا ءامسأ ين (لیإ) :ةملکل ريسفت اذه[

 )١( ؛ةمظعلا» يف ٩۷۲/۳ )440( ملسا رظناو ىوختب )۱۷۷(,

 1۷و ۲۸۱/۱ هری ف(
 1۷۱/۱ ةهريسفتا يف()



 لئاسرلا حرش ةلسلس 0

 [ةكئالملا لضفأ لیربج]

 اهنع هللا يضر سابع نبا نع '''یناربطلا یورو -۳
 ؟ةكئالملا لضفأب مكربخأ الآ» :5 هللا لوسر لاق :لاق

 .[1۷] «لیئاربج

 کالا لضنا وه  ليئاربج :لاقیو - لیربج نأ هيف اذه [۷]

 هلع وهف ؛لاعتو هناحبس همالک عایسبو :يحولاب هّصتخا هللا نال
 يف ءاج ایک هل هغ

 تذخأف ؛يحولاب مّلكت رمألاب يحوُي نأ هللا دارآ اذإ» :ثيدحلا

 رع هللا نم ًافوخ ةديدش - ةدعر :لاق وأ - ٌةفجَر هنم تاوایسلا

 ۵ - اور :لاق وأ ١ اوقعَص تاوامسلا لهآ كلذ عمس اذإف + لجو

 هلی مالگلا هيلع ليئاربج هتأر عفر نت لوأ نوكيف دیش

 مالا هيلع ليربج لضف ىلع ليلد اذهف "'«دارأ اب هي و نم هللا

 .ةکناللا نم هريغ لع

 ا هرمأ نك هلو هللا مالك عمسي مالسلا

 ۱٦٦/۱١ )1۱۳١۱(. هریک مجسللا یف (۱)
 الا ثیدح نم (041) ۳٣٣/١ ؛نیماشلا دنسم» یف يتاربطلا ہجر (0)

 ره نایت

 ا جے



 [یلاعت هللا نایصع نم ةكئالملا ةيشخ]

 ريج نآ هَعلَب هنآ وَ ا نارمع بأ نعو

 يف مهقذقيف - لجو رع- هللا اوصعی نأ نوفاخيو ءمهلامعأب نوژننب ال
 هللا ىصع اف هللا دبعي ةكئالما عم ناك هنإف :سيلبإل لصح

 اهنأو ءاهباذع ةّدشو رانا ىأر

 .اهيق عقیق هللا يصعي نأ يشخ باقعلا راد

 يغبني هنأو «هتفن يکي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ لع لبلد اذه ينو

 هاصع نمب لجو رع هرکمو هللا فاخيو ءرانلا نم فاخي نأ هل

 .(418) 811/1 هال بمشا يف یقھیلا هجرخأو یف ءدجأ 17



 لئاسرا حرش ةناسلسا 2

 [هللا رمأپ الإ لزنت ال ةكتالملا]

 :لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع "”يراخبللو ٥

 وهو السلا هيلع ليئاكيم مہتاداس نمو «[4:میرم] ةيآلا

 .[19] الو رطَقلاب لگوم

 رثكي نأ لیربج نم بلط هللا لوسر نأ ثيدخلا اذه يف 3

 هلا دبع بم ىلع اهم ذخؤيق «ليربج سنا هل ةرايزلا

 نم راثكإلا ليربج نم ب ہللا لوسر بلطف ءمهترايزو نيحلاصلا
 الإ تارو :لاعت هللا لزناق el هخرق رٹکیل ةرايزلا

 ریدت تحت ةکنالل نأ هيف اذهف ( اَلا

 نول دا و

 .لوزتلاب هللا مهرمأ اذإ نولزتي نو ېه مهتبغر بسحب
 لكوم وهو ؛مالسلا هيلع لیئاکیم مهتاداس نمو» :هلوقو

 !لوقيف حتفتسي ليللا نم ماق اذإ اه ٔيبنلا ناك «تابنلاو رطقلاب

 4۱۳ ۱)و(۲۲۱۸)مترب ()

 ك



 .ضرألاو تاوامسلا رطاف :ليفار ۲

 َقِيَّصَم رولا يف حین :لاعت لاق ءروبقلا نم ثعبلا دنع نادبالا

 اإ نرخ هيف حيث م ةا اک نم الو زلف نَمَو تو ىف نم
 ليفارسإ وه رولا يف خفني يذلاف 0۸ :رمزلا] 4 تور ا

6 
 تاوامسلا يف ْنَم لک توميق ةقعصلا ةخفن هيف خفني السلا هيلع

 ةت هی خش انامتز انا نس نم الإ ضرلاو
 ءالزه طخ ل8 لوسرلا نوک هجو اذهف اوس موقيو تام نت لک
 هحاتفتسا يف ةثالثلا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (۷۷۰) ملسم هجرخآ (۱)



 ناك هنأ مالسلا هيلع لیئاربج نع ثیدحلا يف قبس اک اذهو [۷۰]

 ام هللاوف ؛يکبآ ال يل امود :لاقف هناکب نع 4 يتلا هلأسف يکیب

 عيطتسي ال ہہلثم لیئاکیم ا

 عم ةكئالملاف ءاهنم هفوخ ةّدش نم رانلا تقلغ ذنم كحضی نأ

 نم مهسفنأ ىلع اونمأي مل یلاعت ہللا
 درج وه دارملا سیل رانا نم فوخ ا

 بولطملاف ءاهتم ةاجنلل لمعلاو فوخلا نكلو ءطقق رانلا نم فوخ ا

 العو لج ہتیصعم كزکو هللا يضرب ام لمع عم ًانورقم فو اوہ

 ًائيش دیفی ال فوخلا نود لمعلاو أن ديقُي ال لمعلا نود فوخ اف

 او لمعلا :نیرمألا نيب عمجلا وه ديفملاو :كلذك
 ءاجرلاو ؛فوخ

 لا هللا تلخ ذنم نيع يل تم

 1 نم مهتتاکمو مہبرقو مہتدابع
 ش ىلع ثحلا هيف اذهق ءرانلا

gi (1)الہ  (TEE) 

 االرمع يبأ ثیدح نم )۹۱٥( ۵۲۱ /۱ «نایلا بعش» یف يقهيبلا هجرخآ (۲)

 .اغالب نو ا

 جت اع لک ےک تھ و ےب تنا



 4 دوج مر من هلو موو اونا آم تر

 نوفتاخ مهو ةميظعلا ةحلاصلا لاعألا نم نوتؤي :يلعي ۱۰:
 وأ مغایعاب نوژتخی الو «لاعتو هناحبس هلا

 .ىلاعتو هئاحبس هللا ىلع اهب نولُدُي



 لئاسرلا جرش ةلسلس 2

 لمح ُدحأ وهو - مالسلا هيلع  ليفارسإ مهتاداس نمو

 [۷۱]. روُصلا يف خفنی يذلا وهو ؛شرعلا

 حاورأ هيفو ؛للاعت هللا الإ هیقلخ مع ملعي ال
 يف تلخدو

 رق روضلا (]

 رح ليفارسإ هيف خفت اذإف ؛مدآ ينب
 اهبحاص ندب

 ہ1۸ :رمزلا] نورت مق مہ اک نر

 اهمسج ىلإ حور لك :حاورألا



 دیعس يأ نع مک

 منا فيك اك هللا ل

 قلا بحاصو

 اف :اولاق خفیف

 .[۷۲] انکو ت هللا ىلع «لیکولا َمُعِنو

 هيلع هللا هعلطأ اع ة5 لوسرلا فوخ ركذ هيف ثيدحلا اذه ]٢[

 هيف اذهو ءرمألل ًارظحم كلذل ايب دق روّصلا يف خمتلا كم نأ نم

 اووف :لاعت لاق ؛ةعاسلا مايق برق ىلع ليل
 :ىلاعت لاق ؛ميظع لوه ةعاسلا مايقو [1۳ :بازحالا] 4 ایم نوک

 © یی ؛ نت هتک کر كسير ال سنن ماو
 كح منو تس اتم هک لک لذت اھت یب
 کو رككشي مش از نیزگش شا یر ام نح بت
 اذه نم ناسنإلا فاخ ال فیکف ۱1۲ ۱:جمد) 4 بک قا سان

 او لوملا

 )14۳۱( مقرب ()



(GDلئاسرلا حرش ةلسلس . 

 [شرعلا ةلمج نم ليفارسإ]

 اک هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -۸

 نم يواز «ليفارسإ هل لاقي شرم نی اكلم لإ :لاق
 ٍةعباسلا ضرالا يف هم ترم دق هلاك لع شرعلا اياوز

 خیشلا هاور ؛ايلُعلا ةعباسلا ءامّسلا نم ہشآر قرتو «لفْسلا

 .[ا/"] . "!«ةيلحلا» يف ميعنوبأو

 > مظع لع رخآ لیلد اذهو [۷۳]

 نم ايلُلا ةقبطلا قرتخا دق هسأرو ضرالا نم لس ةقبطلا يف

 .مهنتیهو مھِفلِ مع لع لیلد اذهو ةعباسلا ءامسلا

 يف ریو ؛(۷۷٦) ۹۸۹/۲۲۸۸۵ ۱۹۷/۲ هةمظعلا» يف خيشلاربأ )١(
 33/5 هتل

 تک



 ةكئاللا َّنأو تولا نشخب لیفارس) مركأ هللا نأ هيف اذه [4]
 هوعمس اذإ مهليلهتو مهحیست نع نولهذيو «هتوصل يغصُث



 للاسرلا

 ًاحٌرصم ئجي لو ؛مالّكلا هيلع ِتولا كل مہیا

 يف ءاج دقو هةحیحَصلا ثيداحألا يف الو نآرقلا يف همساب
 نبا ظفاحلا هلاق ؛ملعأ شاف لیئارزعب هّتیمست ٍراثآلا ضعب

 [۷۵] ۰ ثک

 :لاعت لاق ؛نآرقلا يف تءاج اذكه تْؤّملا ك

 مل نکلو 461١ :ةدجسلا] 4 کی

 او ؛ةئّشلا يف الو نآرقلا يف

 !كلذ ةحصب ملعأ هللاو

 مهدابعو ةكئالملا ةقلخ مّظِع نايب نم نآلا فنصلا یھتنا

 3 ۲ ناب يف عرش مث ؛مھددع ةرثك نايبو ءالعو لج هللا نم مهفوخو
 موقيل هيلإ هللا هلکو لمع هل مهنم بفنص لكف ؛مهفانصأو مهاعآ

 ۷/۱ «ةياهنلاو ةيلدبلا»و 3۰4 /۳ «ءريسفت» رظنا (۱)

 جت ےس هك حسا 0



 هل ؟ةياهتلاو ةيادبلا» :رظنا تک نبا ظفاحلا ينعي ۱/4٩ )١( هریک نبا ظفاحلا نعي : ١



 :شرعلا لوح نیذلا مهو ؛لجو رع هللا نم نوبّرقم



 .[۳۸:تلصن) 4 تونم ال مر رال



 رق كانه له :ينعي 1 نوتأي نيذلا نیبو تاوایلا ناکس

 يلا ىلإ نيذلا نأ رهاظلا :تلق» :لوقي هللا هحر فلؤملا ؟رومعلا ت

 هللاو ؛مهنيب قرف ال ْذِإ تاوایسلا ناکس مه مهلعل :يأ «..نوبقاعتي

 ملعأ



 ينل «نايإلا بمش» يف اک ۱ سابع نبا ثیدح نم ۳
 نخ هللا يش



 لئاسرلا نه ةلسنسا

 تینا مهو - اهتم هللا انذاعأ - رتلاب نولکولا مهنمو
 ىلع مّدقم وهو كلام اهئزاخو ءّرشع ًةعست مهومّدقمو

 نوروكذملا مهو. ةئزگ ا
 أوُعذا َہَتَهَج حل
 ٭ :ىلاعت لاقو :[44 :رفاغ]

 طال کم ایل :لاعت لاقو ۱0/۷ :فرخزلا] 4 تربك

 ولرم مه وصي ال اد

]451 

 دادعإو رانلا ةسارحب نولکوم مه نت ةكئالملا ءالؤه نیو 1

 ءفنصملا اهقاس يتلا ةيآلا يف اك كلام مهسيئرو ءاهيف باذعلا

 ما :لاعت هلوق يف نوروكذملا رشع ةعستا ةيئابّزلا مهنمو

 0٠ :رئدلل مع
 علا ناسل لع ىلاعت هلوقو

 :یرخالا ةيآلا يفو قنزخلل اولاق مکه تر الا
 توم ا نوبلطي مهف ؛ةنزخلا سيئر اودان كا ق هرکک

 هل :ةمايقلا موي
 اتا

 ۳۳ جت سس سا mm وا



 مهف .مکل توم ال :يا ؛ 4 کریک گلز ل ) مهمع

 الإ مد 6ج 6و :ىلاعت لاق مث ءىلاعت هللا الا مهتمظعو معرق
 اذه نم اورخس مهف كلذلو ءمحل ءالتبا :يأ 4 اینک تب

 ءرمألا اذه يف لؤاست مهدنع ريصي الف نال

 مہتوق مظع ملعي ال ةكئالملاو «ىلاعتو هتاحبس هللا مالك اذه نال

 جز اتر :ىلاعت لاق اذغو ؛لاعتو هناحبس هللا الا مهد

 مهسأيو مهتوق ملعب ال رشع ةعستلا ءالؤهف + ۱:رندلا 4 رها

 !یلعتو هناحبس هللا الإ مهتّدشو

 هلل يضر سابع نیل نع هجرخآ یف ٩۳۱۲/۱ یربطلا ريرج نبل ؛ریسفنا رظنا (۱)

 مع



 :یلاعت لاق ایک مدآ ينب ظفجب نولگولا مهنمو

 لاق .[۱۱ :دعرلا] ا رم ن

 ماج اذإف هفت مو هيدي ن نیر كرف ولم سابع

 [۱,]۸۳هنع ال هللا سا

 نوشعي راطخاألا نم مدآ ينب ظفحب لکوم وه نم ةكئالملا َنِي 1

 «لاعتو هئاحبس هللا ةمحر نم اذهو ءاهيف عوقولا نم هنوعنميو هعم

 نكي اني تن :لاعت لاق ہنوسرجب منو

 دبعب هتحر و یلعتوهناحبس هللا رمأب :يا و را نی
 لک اپ

 اح هللا رمأ ءاج اذإ» هنأ نم امهنع هللا يضر سابع نبا لاق امك
 ناك امنیح هنوظفحي اوناک مهف ؛مهتّمهم تهتنا هنأل كلذو .«هنع

 هلن هتايح ءاهتناو هلجا وند تقو ناح اذإ نكلو «ةايحلا ديَق لع

 .مهتشهم يهتت

 ۱۳9۰/۷ رفتن يربطلا ريرج نبا هجرخآ (۱)

 جج اے تكتف



 ۷ هريسفت» يف يربطلا ریرج نبا



 و :لاعت لاقو . [۱۷-۱۸ :ق]4 دع فر

 [۸9] ۱۰-۰0۱۱ :راطفالا]4 تیک امرک ()

 إو :ىلاعت لاق اک تا :ةكنا

 ۱۰-۱6۱۲ :راطفنالا] 4 بولت ام واب

 سانلا نم ِدحأ ْنِم امو «دآ ينب ل

 ب ا :ىلاعت لاقو

 .ةظفحلا :يا كمر :ىلاعت هلوق ء(۸۰ ؛فرخزلا]4 َن



 [ةكئالملا نم ءایحتسالا بوجوو يّرعتلا نع يهنلا]

 «لاثمتالو ٌبنُج الو ٌةروص الو ٌبلک هيف ًاتیب نولخدي ال مهنأ

 ۵۳ واک همن تفر ةوبحصتالو

 ناسنإلا ناک ناو ىتح يا نع يها ثیدحلا اذه يف ]٦
 يغبني اذطو هدهاشت ةكئالملا ناف .هدهاشُي دحا الو هیفن ًابلاخ

 ۳۱۷ ۱۹۰/۱ ةراتسألا تشک (1)
 دا مامإلا هجرخأ ام بابا اذه يف رظناو 01/1 «ةباهتلاو ةيادبلا» رظنا )٢(
 ثيدح نم )۲٥٥٢( داد ریآو ؛(۲۱۱۳) ملسو ؛(١١۷۰) ؛ہدنسم۱ يف
 چۃریرع يآ



 نوكي نکل یژعتپ

 رتس نود ءاضفلا يف سیلو رتاس هارو نم كلذ

 اي نولخدی الا :مهنأ نم هللا هج لا ظفاحلا هرکذ ام اتأو

 «ءايشألا هذه نوهرکی مبنال كلذو خلا ...ةروص الو بلک هيق

 نآلا سانلا يلا دقو ءةروص وأ بلک هيف يذلا تیبلا رع نودعتیف

 ىتح مهب اوهّبشتف بالكلا نونتقي راتکلا | ؛بالکلا ءاتقاب

 الف تيبلا يف تناك اذإ بالکلا هذهو :مھعم تارايسلا يق اهولخدأ

 كلذك يهو ؛مهنويب يف روصلا قيلعتب اول کو «ةكئالملا لوخد عنمت
 .مهيلع ةمحّرلا ةكئالم لوخد عنمت



 قوسي هللا هحر خيشلا لاز ام [۷)]

 لابعا ظفح ةكئالملا لابعأ نيف «مالشلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا

 نم ردصي ام نوبتكي ضرألا يف رشبلا ىلإ مهلسري هللا نال ؛مدآ يب

 لو وأ قیس لامعأ وأ ةحلاص لايعأ نم ءريش وأ ریخ نم مدآ ينب
 امت لاق ؟لاعفأو ٍلاوقأ نم ردصي ام لك نوبتكيو نودصرب مهف

 .(371) ملسمو )٤٥٥(: يراخبلاو ۰۱۷۰/۱ طول ين كلام )١(
 .54) ملسو 6۷4۷) يراخبلا اهجرخآ ()



 .للاسرلا حرش ةلسلسا

 مع نإ :لاقو 16 :ف «

 411 - ۱۰ :راطفنالا] نفت

 زيك وب قو را َوْهَو :یلاعت لاق تا :مه لا

 تحن وه اناو ءًالمهم سیل ناسنالاف ۸۲۷۱ :ماعنألا] 4 تک

 نأ هل يغبني هنإف اذغو «هتفن لمآ ناو لتهشب سيل ناسنالاف

 لّجسُيس هناب كردیو هنع ردصي ام لک رضحتسیو اذه رضحتسي

 نم ريثك نع فوتو فرخ هل نوکیس ٍلعیحف هيلع بساحتسو
 .لاعفالاو لاوقألا

 نولزني ثيدحلا يف مهرکذ ءاج نيذلا ةكئالملا نم فتعلا اذهو

 لیمسق ىلع مهو ؛مدآ ونب نكسي ثيح ضرألا ىلإ ءامّسلا نم
 .ةالص يف نولزني راهنلا ةظفحف لیلا يف ةظفحو ءراهنلا يف ةظقح

 کلام لزنب مث ؛رصعلا ةالص تقو ىلإ ناسنإلا عم نوقیو رجفلا

 اذهف هرجفلا ةالص ىلإ نورمتسیو رصعلا ةالص نورضحيو لیللا

 ؟راهنلاب ةكئالمو لیلا ةكئالم مكيف نوبقاعتي» :چ هلوق ىنعم

 جج E گہ <0



 4 ربع کمک تل ناف اپ رخل نارق
 يأ اوم :لاعت هلوقف «رجفلا ةالص :ينعی 46۷۸ :ءارسإلا]

 امال ؛انآرق رجفلا ةالص هللا یّمس دقو .ةكئالمل

 عل دق لص :ينعي تر دن خيس :لاعت هلوقو
 نيله ةليضف رکذ وه دارلا .(۳۹ :ق) 4 بولا لَ نینتلآ

 .رصعلا ةالصو رجفلا ةالص :نیتالصلا

 ىلع لیلد هيف اذه «مكيف اوتاب نیذلا هيلإ جرعي مند: هلو



 تهتنا نب لاعت هش ر 1 هللا ىلإ مهتهم تهتنا نيذلا ةكئالملا دعصيف ؛لاعت هلل ولعلا تابثإ

 لاعت

 لازس للعتو هناحبس ماسی :يا «ملعا وهو مهاسیف» :هلوقو

 هيلع ىفخي الو مهاح ملعی لاعتو هناحبس وهف آلإو :ةداهشو ريرقت
 اودعص نيذلا هناحبس لاسي «؟يدابع متكرت فيك» مهرمآ نم ءيش

 لاؤس اذهف «يدابع متكرت فيك» :هيلإ ةكئالملل داهشتساو ريرقت

 : ۔مدآ ينب لامعأ لع
 مها تأو» رصعلا ةالص «نولصي مهو مهانکرت :نولوقيف» :هلوقو

 :يأ 'نولصی مهو مهانئأو» سكعلا وأ ہرجفلا ةالص «نولصی مهو
 ةداهش هذهف رجفلا ةالص :يأ «نولصي مهو مهانکرتوا رصعلا ةالص

 ِؤعاط لاح يف مهو ىلاعتو هناحبس هللا دنع نيملسملل ةكئالملا نم

 انهو ها ةكئالملا مه ءالؤه ءةداهشلا نسحأب مهل مهتداهش نوكتل

 .مهدوعصو مهوزن تاقوآ هذهو مِهّلمع



 ياتو نع ثحبتو اذهب يتعت
 نم :ينعي ٤ہللا تويب نی تيب يف موق عمتجا ام» یک هلوقف

 هلال ؛دجاسملا يف نوكي نأ يقبني ملعلا ميلعت ّنأ هيف اذهو ؛دجاسلا

 نم نوديفتسيف ماوعلاو ملعلا بالط ءرضحي اذكو قکناللا ہرضح
 فالخب ؛ةكئالملا یوأم وهو ةحرلاو ةئيكلا تيب رهف «سوردلا هله

 هنإف دجسلا ريغ يف سردلا ميقأ ام اذإ ام هله دقنیو بها 3

 يغبنيف ؛طقف بالطلا نم نيرضاحلا لع ًاروصقم حبصيو ؛ةفّصلا

 ۲۹۹۹) ملسو ۷ ۲۸) ةدنسللا» يف دما مامإلا (1)



 نوکی الو هدجاسلايف نوكي هنال رجب الو ملعلا نلعُي نأ
 هرضحي الو خياشملاو بالطلا اهيف عمتجي تالع يف وأ تاميخملا يف

 يهو ةميظعلا ۃزیما هذه دقفيو هتدئافو هتيمهأ لت اذه لثمف مھربغ

 .ةكئالملا روضح

 هيف لخدیو «ميركلا نآرقلا :يأ ؛هللا باتك نولتیا :یق هلوق

 دنع ةميظع ةرهاظ هذهو دجاسلا يف نآرقلا ظيقحتو یّلح لضف

 ناف ؛ہنوسرادتیفو «نیملسلا هبناغم سرادت نآرقلا سرادت ن
 هال ؛هنوّربدتيو هیناعم نولگاتیو نآرقلا نوزرقیف ريسفتلا ة ارقو

کل «كلذ ةيمهأ عم طقف هظفح وأ نآرقلا ةءارق دوصقلا سیل
 اذه ن

و لج هللا هدارأ ام مُهفو هيناعم سرادت نم دب ال ذإ يقکی ال
 4 الع

 رهف اهمهفو هيناعم رّبدت نود هل ظفحلا دژ اتآو هيدي ءادتهالاو

 .صقان لمع

 ها هلعجي یش ةنيکشلاو ؛ةنيكشلا مهیلع تلز اَلإ» :هلوقو

 يلقلا لاغشنالاو سواسولا باهذو ةئينأمطلا يهو ؛بولقلا يف

 جت ے -- ت ےک تم ے ے ےک



 هناحبس هللا نم ٌةمحر مهتطغ :يأ ؛ةحرلا مهتیشقو» :هلوق
 لجو رع هللا ثوبي يف عامتجالا دئاوف نم ةينا ةدئاف هذه,

 يف ہاج ایک اینا ءايسلا ىلإ مهب نوُمحيَف نوؤيجيف :مکتنب ىلإ اولھ

 ءالزهف «نونغُيو نوبعليو نوهلي نيذلا كئلوأ اتا

 )١( ملسمو ؛(۸٥٤٦) يراخبلاو ؛(۷4۲4)؛هدنس» ين دحأ هجرخأ )۲۹۸۹(
 4 ةريره يأ ثيدح نم



 لئاسرلا حرش ةلسلسا

 ترکذ ةدئاف مظعأ هذه «هدنع نّميف هللا مهركذو» :# هلوقو

 لعألا الملا يف مهيلع ينب ىلاعتو هناحبس هنإ ثيح :ثیدح ا اذه يف
 :يهو ركذلا ل يف تعمتجا لئاضف هذهف ؛ةكئالملا دنع

 .ةنيكسلا لوزن :5
 .ةمحرلا نایشغ

 .ةكئالملا روضح :ًاثلاث

 اللا يف مهركذي هناحبس هنإ ثيح دئاولا مظعأ يهو :ًاعبار

 دنع نميف» مهحّدَمو مهيلع ینٹآ :يأ ؛هللا مهركذ» :هلوقف «لعألا

 ارش اذهب ىفكو ؛لاعتو هناحبس هدنع نیا ةكئالملا نم ينعي
 ,ملعلاو ركذلا سلاجمل ًالضفو

 لغو لج ہللف هه هب عرسي مل همه طب نمود 3 لاق مث

 علت :ىلاعت لاق لمعلا ىلإ رظني ناو «باسنألا ىلإ رظني ال
 11١١ :نونولا] ( ترتب الو ذم تب الق روش یف
 :لاعت لاق ؛ساللا نيب اینُڈلا ناش امنإ باشئالاف

 ملت نم عنام الف ۸۱۳ :تربش) اور قر چ

 يهف ءاهيلع راصتقالاو اهب راختفالا نود نکلو ءاهتقرعمو باسنالا

 2000 ديك حلا سس اا



 [۱:د-04 وَ ی :لاقف ةمايقلا موي ىلإ

 موس دا لو ةئازتو ئی باغ ا
 اوسیل مهنأ نايلسو ًالالب رض الو هعفتی  هنکلو
 ؛سراف دالب نم رخ لاو ةشیح ا نم لوالاف :مجاعأ مهنأو برعلا

 سیل مهنأ مھٌرض الو ؛حلاصلا لمعلاب مهعفر العو لج هللا نکل

 عر ا هلمع هب طب نا: لاقاذغو ؛فیرشو يرع بسن مه

 بتا همی :يأ «هب



 [ملعلا بلاطل ةكئالملا ریقوت]

 صَل ةكئالملا نا :ثیدح «ننْشلاهو «دنسملا»

[۸41 

 ي ۸41
 بلاطل ًامارتحا «اهتحنجآ قل :ف لاق اذفو «ملعلا بلاط

 سانلل يغبنيف ءيعرشلا ملعلا بلط فرش ىلع لدي اذهو «ملعلا
 نكلو «هل عضاوتتو نمحّرلا ةكئالم همرتحت ایک ملعلا بلاط مارتحا
 :ءاملعلاو ملعلا ةبلط نوصي - فسألا عم - سانلا نم ًاريثك

 هو عقاولا هقف مدعو ليفغتلاب منوقصیو مهرْذَق نم نويو

 نمو مهنم نورخسيف ؛سافتلاو ضيحلا ةسارد الإ مع مه سيل

 ملل ةبلط عم سانلا ضعب ندي اذهو «ةيعرشلا ماكحألا

 زاقتحا ىلإ زواجتي لب «ءاملعلا نم ءاردزالاو ٌراقتحالا وهو ءایلعلاو

 اب ةرق الو لوح الو ساتاو ضيحلا هنو يف ملعلا ماكحأ

 ماعلا رفنجب نم لكف ؛مالسإلا نيد نع ةٌدر وه ان هوحنو اذه لثمف

 )1۴۱١١ درد وبا هجرخأو «لاتع نب ناوفص ثيدح نم (۱۸۰۸۹) دحأ (۱)

 #۰ ءادردلا يبأ ثيدح نم (۲۲۳)هجام ناو ؛(۸۲٦۲) يذمرتلاو

 ت حش حش لک



 هلئاق ىلع عجري هوحنو مالکلا اذهان

 هللا دنع ةعفر مهديزي لب ءايلعلاو ملعلا ةبلط می الو ةراسخلاب

 ةكئالملاّنأل ؛ملعلا بلاط مارتحا يغبني هنأ اذه نم دصقلاو

 .دوعصلاو لوزتلاو ناريطلا ىلع ةردقلا هللا مهاطعأ

 مهيلع مهركذ يف ثيداحألاو» :هللا همحر فلؤملا لوق امأو
 ةدراولا ثيداحألا داریإ يف هللا هجر ضافأ دقق «ًادج ةريثك مالسلا

 لا نامیلا ناکرآ دحأ وه ةكئالملاب ناريإلا نأل ؛ةكئالملا ركذ يف

 يفكي الو :الّصفم انايإ مهب نایالاو :ةكتالملا ءالؤه ةفرعم بجیف
 داريإ يق هللا هحر خیشلا ضافأ كلذلو المحب ًانابإ مهب نامیإلا

 لجا نم مهفانصآو ممئامعأو ةكئالملا ةفصل ةنمضتملا ثيداحألا



 .ليصافتلا هذه لك لع تلمتشا الا يق ءاج ام داقتعا

 نع ةرابع ةكئالملا ناب نيلئاقلا ةفسالفلا لوق فالخب اذهو

 رعت سجاوحلا هذه تناك ناف «ةيرشبلا سفنلا يف ةنماكلا سجاوملا
 ايشلا يهف رش سجاوه تناك ناو :ةكئالملا يهف ريخلا نع

 ال مهنأل نوقول نيطايشلاو ةكئالملا َّنأ مهركف يف سيلف

 يف ةنماكلا ريخلا ىوقب ةكئالملا نورشفی امنإو بيغلاب نونمؤي

 مهبأرو ةفسالفلا بهذم اذه ءٌرشلا ىوقب نيطايشلاو هناستالا
 .ةكئالملا يف

 تان مه این ةكئالمل تب نولوقي مہاف برعلا وكرشم او .٠
 رولوقي اع هللا ىلاعت نجلا نم جّوزت - هناحبس - هنأو !هللا

O 0-2رت تل ةكبتملا امج :  

 ار جٹ خده هفتم

 تب مک E :لاقو ء[۱۹ :فرخزلا]

 قو ۱64۰ :ءارسإلا] 4 ای الوم رت كَ ان



 بِذَكلا مَنِ فیبر هری ی کیو  :لاعت هلوق

 هل کل
 اهنوبسنيو اهنع نوعُكرتیو مهسفنأل تانبلا نوضرب ال ءالزهف ۲
 وه هلك اذه نم دهاشلاو ؛لجو رع هل صنت اذهو :لجو رع هلل چی 8 7

 هللا لاعت ها تانب مہگاب .ةکتاللا يف برعلا يكرشم ضعب لوق

 !ًاریبک ًاَولع كلذ نع



 لئاسرلا

 ۂکئاللا نودبعي برعلا يكرشم نم رخآ فنص كانهو

 يف لاعت ۳ ؛مهيف نوُلْفَيو لجو رع هللا نود نم مهنوعديو

 موبر ني شیر تا تنم اولا ©
 4٠-41[ :اس) 4 شی مي مت

 نال ؛نیطایشلل ةدابع يه ةكئالملل ةدابع تسيل مہتدایعف

 ةكئاللا اودبعي نأ مهورمأ ؛كلذب مهورمأ نيذلا مع نيطايشلا



 املا لوصا

 و ی ع مرعب

 فید .قلاعت هللا لوقو

 دای ءو يوم ني

 اي تم
 هباتکب كّكمتلاب ىصوأ لاعت ہللاو :یشلاب دّگآو رمآ :يأ ؛اذکب

 ةاجن ال هنأل ؛لاعت هللا باتكب ككمتلاب كلذك ىصوأ 5 يبنلاو

 هللا باتكب كتاب آلإ ةرخآلا يف رانلا نمو انا يف لالّصلا نم

 الاغ نوكي هنإف امج كتي م نّمف في لوسُرلا عابئاو العو لج

 را لهأ نمو نيرساخلا نم ةرخآلا يف توكيو یه ريغ ىلع ايلا يف
 ًاوُمِهَتْعاَو ) :للعت لاق اذغو ؛هللا باتكب كّسمتلاب الإ ةاجن الف

 تیم :لاقو ۰6۱۰۳ :نارمع ک) 4 امرت الو اسس هل لب

 اگ اليك يزل ها ني
 .ةنشلاو نآرقلاب لاعت هللا ةّيصو هذه ۳ ٹر

 ةروس لوأ قايس يف تءاج هللا هحر خیشلا اهركذ يتلا ةبآلاو

 ف یکی الع لر بک ( تلا :لاعت هلوق نم فارعالا

 را یک © کره دو هو عرس ردح

 ری



 لئاسرلا حرش ةدسسإ

 ني ملال ام العو لج ہللا نم رم اذه أُم

 انهو ؛ىلاعت هللا نم ةلّزنم ةنشلا نال ؛ةشلاو نآرقلا امهو « كي

 ره
 ابا نع ىهن لنللا عابئاب رمآ اتل مث ۳-۰64 :مجنلا] نبي

 يغ اوت ال :ينعي 4 ها ونود نی ات الو :هناحبس لاقف
 مكؤاملع مهنأ نومعزت نيذلا لاجّرلاو ءاسْؤّرلاو رباکالا نم

 اذهو 135 لوسرلا هب ءاج ام نوضفرتومنعیطق «مكؤايلوأو
 دقف هللا ةيصعم يف ًاقولغ عاطأ نمف ءايلوألا ذات 5

 هللا عاطأ اذإ الا سانلا نم ٌدحأ الو ءاملعلا عاطُي الف ها نود نم

 اتآ فاه هلوسر ةنسو هللا باتک قفاوو یلاعتو هناحبس

 او :4& هن قحب هئاحبس لاق

 نع تناك وأ دانعو دمعت نع هتفلا تناك ہاوس ءربتعُي ال هناف

 ريغ نم ىمعأ ًاديلقت سال ديلقت زوجي الف هيف أطخأو داهتجا

 حلا باصأو ةنُشلاو باتكلاب كم نم ديلقت زوجي ناو ؛ةريصب
 يف اطخاو ًادهتجم ناك ولو ىتح ربتعُي ال هنإف فلاخ ْنَم ااو

 كانه نإ ذإ ؛ملعلا بلاط اهفرعي نأ يغبني ةدعاق هذهو «هداهتجا

 ذود مهتداقو مهئاسؤرلو مهخئاشمو مهبهاذل نوبّضعتي ْیَم

. 339999999 ۰..." 



 نمو دمحأو كلام مامإلا هلثمو يعفاشلا مامإلا ل

 ٍدأ ني نوط عن ميج ھا مهحر 2

 اف ثفلاخ ناو تعشنواهبف تقفاو اذإف هت هلوسر هو لاعت
 اذه ربتعُي الو «مهاطخ ذخان ال نکلو مه رذتعئو مهيلع مځرتن

 .- الكو اشاح - مه ًاصقتت



 لئاسرلا حرش ةلسلس
 _ دو

 [ةنسلاو باتکلاب كشمتلا ىلع ثحلا]

 بطعن ةا هللا لوسر نأ د5 مقرأ نب دی

 شانلا انا الآ ثعب
 رع -/6

 كرات ناو ؛َبيِجأف ير لوسر يت
 او یدشا هيف هللا بانک اهو مت مكيف

 :لاق مث هيف بغعرو هللا باتك ىلع تحف هب اوكّتمتو هللا

 نیا هللا بح وه هللا باتکا :ظفل ينو ينيب لهأو»
 هاور «ةلالّضلا ىلع ناك هّكرت ْنَمو یدشا ىلع ناك هّعب

 [۹۱].ملس

 هباحصأ بطخ لق لا هيف ملسم هاور يذلا ثيدحلا اذه [41]

 يداولا نم ليلا عمتج وه : :ريدغلاو مخ ريدغ هل ليث عرب ف

 ةّطلم ةضيخ مسا :ليقو ,ریدغلا هيلإ بش لجر مسا :ليق مشو
 يينلا عجر اف .ةفحجلا نم بيرق وهو :ریدغلا اهيلإ بس راجشألاب

 ريدغ ىلع اولزنو عادولا ةّجح نم مهنع هللا يضر هباحصأو وه وقت

 هيلع ىتثأو هللا دمحف :ةيطخلا هذه اک مهبطخ مح

 اتك اوذُخف ژ

 ۳۷0و ۴١0) ۲۵۰۸۵ مقرب )١(

 ۲ < ےہ ےتے_ت سس کک



 ل ةمدآ يتب نم مالسلاو ةالصلا هيلع وهف «ر
 باتک یف ءاج اذهو :ءي

 6۱۱۰ :تیک) 631
 لهآ لوق فالخب المو ېا

 نم قولخ 5 لوسر اب نقلا فازحنالاو لالقلا
 هيلع مدآ لبق مالسلاو ةالّصلا هيلع قلُسهن :لوقی مهضعیو هرون

 لا نم وه انا ةفرحتلا لاوقألا نم هوحنو اذهو !مالّتلا
 1؟مدآ ينب نم وهو مالسلا هيلع مدآ لبق ال قلحش فيك ذإ ؛مومذملا

 ءرشب انا: هلوقف ؛مدآ ينب نم ناسنإو رب هک لوس اف
 وأ روش نم قول هلإ :لاقی نأ وأ هم ين وَلا لاطبإ هبف



 ونب هنم قلخ امم قول لكي هنأ لع ثيدحلا اذه لد دقو «مدآ لبق

 ماللاو ةالصلا مهيلع لب ءايبنألاو مدآ
 نی ىعدُي ال لپ هنأ هيفو

 العو لج هللا وه هب ثاغتسُيو ىعدُي يذلا ناو
 تولا كلم

 اذهو ؛ماللاو ةالَّصلا هيلع تامو

 دم اوه :لاقو ۰ رمزلا] نون مو تم :ىلاعت لاق

 تین لير د دق كوس الإ
 تومي ایک تامو رب ڈک لوسرلاف 144 :نارمع لا 4 کیت

 م 86 لوسرلا نإ :نولوقي نيذلا ةالْلا ىلع در اذه يفو ءرشبلا

 اح ناك ولو «بارتلا يف نفڈ ا بح ناك ول ناف! هنإو تمي
 لصفيل مهفالتخا دنع مهنع هللا يضر هباحصأ هيلإ بمذل هي
 اع ًالضف وقعا هيضتقت ام ىلإ نورظني ال نطابلا لهأ نکل !مهنيبا

 لوسّرلاف ؛مهءاوهأو مهسوؤر نوبكري مهف عرّشلا لا هيضتقت

 املا یو ةلاسزلا غب دق وهو رتب مالسلاو ةالصلا هيلع

 بن :لاعت لاق ؛شا اوت كلذ دعب مث له ها لمکاو



 1۳۱ :ءايبالا]4 تل هفتم نب

 امتاو ؛مهكرتي مو هتوم دعب مهاصوا هنأ هتم

 مالگلاو ۃالّصلا هيلع هحصن نم الهو نجلا ىلإ

 يحولا يهو لجو رع هللا بانك نم يهف
  :لوقی یلاعت هللا نال ءآضيأ ةنُشلاب ٌۃیصو

 يهو لجو رع هللا دنع نم ةنشلاف [۷:رٹشا04 هلع ككبتاتو

 1 لع مالسلاو ةالصلا هيلع ینا دقو قي هلوسر ىلإ للا هاحوأ حر

لا رونلا وهو ةیادفا قيرط وه هنأل ؛هب لمعلا يف برو هللا باتك
 

 ۱ میتسلا طارشلاو حلا وهو «حر
 لهأب مالسلاو ۃالّصلا هيلع ىصوأ دقف « يتب لهأو» :ة هلوقو

 رهو



 یقبت نأ ةأرملل لضفألا نأ هيف اذهف ءجورخلا ترک الو ٌنكتويب

 لوس ءاسن رمأ هلل ال ؛هتم اه دب ال ام آلإ جرخ الو اهتيب يف

 روغُشلا ٌةاعُدو ؛تویبلا يف ءاقبلاب نیماعلاا ءاست رهطآ هو الج

 ال ءناردجل ا نیب ةنوجسمو ةبوجح ةأرملا نإ :نولوقي لالحنالاو

 تو 0 :ىلاعت لاق مث ؛اهل ظفحو ةمارک اذه نأ نوردی

 هلأ ناو ریا تيتو ةركص محبت الا دییهعلا
 از بینا فا لا مع بیذ نا ڈیز انكر رشتو
 لهآ نم اه يا ةاسن َّنأ لع لدف [۳۳ :بازحالا] « هل

 سابعلا ينب ؛نینمزلا نم هّمع ونب مهو  هتبارق كلذكو «تيبلا

 نیسلاو نسحلاو مهؤانبأو ليقعو رفعجو جلع :بلاط يآ ينبو
 هيلع مرت ن لک لا لوسرلا تيب لهأ مه ءالؤھ- لع ينبا

 ۱۳۲۲۲ ا



 ماللاو ةالّصلا هيلع مهب ىصوأ ك لوسرلا تيب لهأ مه ةقدصلا

 نال ؛مهصقت مدعو مهرذق ةفرعمو مهّبعو مهيلإ ناسحإلاب

 نومي مهف اذهو فكي ّيبلا دعب ةفالخلاب ىلؤأ وه ًايلع ّنأو

 رادهإو تیلا لهأ ين لع انهو قي يبنلا مو :يأ ؛یمزلاب
 مهال لاطباو مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأ لضفل

 ةرفگ مه :نولوقي لب- مهمعزب  ةفالخلل نوبصتنم ةمّلظ مہاو

 بلطملا دبع ثیدح نم )۳۷٣۸( ينمرتلاو (1/813) نل ين دحأ هجرخأ (۱)
 , بطلا دبع نب ترام انب ةعيب نب



 .مهنع یلاعت هللا يضر مهب قيلت ال يتلا فاصوالا نم كلذ ربغو

 نود نم مهودبع مبنآ مهمعزب تيبلا لآل مهّبح یف رمالا داژ دقو
 ز لوسُرلا دعب مه ةفالخلا نا داقتعا ىلع رمالا رصتقي ملف ہللا

 مهروبق ىلع اوبو هللا نود ْنِم مهودبع نأ ىلإ رمالا داز امنإو

 مه ءالؤه ءنآلا اهيلإ نوُجمت مهو تاسّدقملا اهوكسو دهاشملا

 رفکلا ىلإ ٌقحلا نع اوجرخو تيبلا لآ ٌبح ين او نيذلا ةضفارلا
 .لالّصلاو كرّشلاو

 مہنوُصقتیو تیلا لآ نوضخُي نيذلا بصاولا ةفئاط يه :ةيناثلاو

 كئلوأف «ضفاوٌرلا عم ضيقت يفرط لع مهق بمرذت نم نوت
 مردف نم نوصُقتيو تیلا لهأ ٌقح يف نوطّرفُي ءالؤهو ن

 اوفرعف :تيبلا لهأ يف اوطٌسوت مهف ةعامجلاو ةنشلا لهأ اتآو

 ةّيصو مهيف اوظفحو مهومرتحاو مهومركأو مهوُبحآو مُهَرْدَق
 رخ لثم مهبف ای ل مهنکل بصاونلل ًافالخ كي ہللا لوسر
 بصاوُتلا طيرفتك مه يف اوطٌرفُيو مهونیت ملو :ضفاوُرلا
 مهب ىصوأ دقو قي هللا لوسر تيب لهأل ةوادّعلا اوبّصان نيذلا

 22_۱۳ 0 سبب



 مالشلاو ةالصلا هيلع مو فلاخ دقف مهصفتو مه ردها
 ناك ها نم نیلا هللا لْبَح وه هللا بانك :ظفل يفو» :هلوقو

 هللا لوقل ريسفت اذه «تلالقلا لع

 نآرقلا 0 کی

 أ ب نکی م نإو نآرقلاب لمع ول ناسنإلا ۱۳۲-0۱۲۷ :ط] 4 ير

 ةلأسم ةلأسملا تسيلف «هب نیکشمنلا نمو نآرقلا لهأ نم رهف

 لمعلاو نآرقلاب كّسمتلا ىَدَم يه ةلأسملا امنإو هبسحو هظفح



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 لوصولل هب لمعلا ىلإ ةليسو وه انا نآرقلا ظفج نإ :لاقی نکلو «هب
 ایک ةرخ الا این ین ةاجّنلا هيف نال ؛ةلالسقلا نع داعتبالاو یا لپ

 .ىلاعتو هناحبس كلذ نيب



 يداو يف رهظلا هب یموآ ام ةلج نم ناکو ترش لبق ب

 و: لاقف هللا باتك | نإ اوُلضت نل ام مكيف تک
 بال ؛ہللا باتک نم يه يتلا ةنشلاو نآ

 نم 45 لوسّرلا هب ءاج اهب كت نتف ؛لاعتو هناحبس هنم حر
 ۱ هال ؛ةرخآلا يف ىقشي نلو ایا يف لی نل هنإف ةتشلاو نآرقلا
 ؛نيينلا لاح او میقتسلا طارشلا وهو ؛حيحصلا قيرطلا لع ىشم

 )١( مقرب ۱۲۱۸۵



 ءاوهالاو تالالضلاب ءيلم ٍقرْغَو كَل يف ايندلا هذه يف انلاحو

 هب كمت نف ؛لبحلا اذه لالخ نم الإ ةاجن انل س لاو لو تاو

 نو ؛تالالّصلاو راطخألا هذه نم اجت ذِجاوُنلاب هيلع شعو

 راحبلاو جلا هذه يف قرغو كله لا اذه قلطأ

 ئتاو يتلا عادولا ةّجح يف هللا باتكي ىصوأ امدعب قي هنإ مث
 يثلا ةبطخلا هذهف «مالسلاو ةالّصلا هيلع اهدعب قوت ءسانلا اهيف

 دقو همش ریدع ةبطخ عم اهبطخ ةبطخ رخآ يه كي اهبطخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىصوأ نيتبطخلا الك يفق «ناتبطخلا تهتاشت

 ةيصولا هذه راركت يف سلاو ءالعو لج ہللا باتكب كّتمتلاب

 كّشمتلاب ءاصيإلا رّركف لجأ برقی الڳ رعش هنأ  ملعأ ہللاو -

 هاب مالسلاو ةالصلا هيلع هتقفش نم اذهو ءالعو لج هللا باكي

 .اههحصتو

 !للعت هلوق يف ایک اذه «يتع نولاش متنأو» :ذ: هلوقو
 1 :فارعألا]4 َنِئسرْملا کلو عوت) لأ کیا اتت
 لماف ؟مكلسُو مگ له :ۃئایقلا موي ملا لای الو لج للف

 يانج ام :نولوقيف رفكلا لا امو انّ





 تکب لمعلا كرت نع يهنلا]

 :لوقب 385 هللا لوسر ثعمس :لاق هلن لع نعو -۷

 ؟هللا لوسر اي اهنم جا خرخلا ام تلق ف ُنوكتس از الأ»

مد ام یخو همت ناك ام هيف ہللا ثاتك» :لاق
 

 رابج ْنِ هگرت ام «لژهاب سيل ٌلْضَقلا وهو کنی مکځو

 هللا لْبَح وهو هلا ةَلضأ هريغ میدن ىغتبا نمو لا هّمصَق

 ال يذلا وه ٌميقتسملا طارشلا وهو میک ا رک

 العلا 0 ڈنسلألا هيف سبل الو بارها

 [۹۳].پ قو "”يذمرتلا ہاور «

تلا ثيداخإألا ةليج نم ثيدحلا اذه []
 هللا هحر فلولا اهقاس ي

يف ةحيحص ثيداحأ هقبس لر رع هلا باتكب ةيبصولا يف
 ةيصولا 

 )١( مقرب )۲۹۰۹(

۱ 2 



 ربغو يدمرتلا هاور دق اذهو ءاهتلمج نم اذو لجو زع هللا باتکب

 ههجولا اذه نم الإ ہفرعن ال بيرغ ثیدح اذه :لاق يذمرتلا نکلر
 ِثیدحلا نأ رابتعا ىلع داحآلا ماسق نم ثيدحلا اذهو «لوهجم هدانسإو
 .داحآ رخآو هرئاوتم ثيدح :نیمسق ىلإ مسقني لصألا يف

 مهؤطاوت رعت ةعامج نع ةعامج هيوري ام :رتاوت !ا ثيدحلاو

 .هتياجت ىلإ دنا ةيادب نم بذكلا لع
 عج هيوري الف ؛رتاونلا ّدح غلبي ال يذلا وه :داحآلا ثیدحلاو

 .بیرقلاو ءزيزعلاو :روهشملا :ماسقأ ةثالث وهو ءةعامج نع

 .رئاوتلا ٌدح غلبي مل هنأ الإ رثكأف ةثالث هاور ام :روهشملاو

 ؛نانثا هاور ام :زیزعلاو

 ؛مسقلا اذه نم بابلا ثيدحو .دحاو هب درفت ام :بيرغلاو

 ؛يذمرتلا كلذ ىلإ راشأ اك فيعض ثيدحلاو «دحاو هب درفت دقف

 لع نع روعالا ثراحلا ةياور نم هنأل

 نوكي نأ باوّصلاو ءأطخ قي لوسرلا لإ ہملَرو هيف مّلكتم روعالا

 ثراحلاو 4 بلاط يبأ

 .(۸۳۹) رازیلاو ؛(۳۴۳۱) يمرادلا هجرخأ (۱)



 ةلدالا هدّيؤت حیحص هانعمو ؛فوقولا نم وكيف ۱۵4 خلع مالک نم

 :یرخالا
 عوقو نع ف هنم رابخ) اذه نتف نوکتس اهنإ الاء: هل

 كلذ نمو ؛ةحيحصلا ثيداحألا نم ددع يف كلذ نیب دقو «نتفلا

 ؟ملسم ور "ار
 لجّرلا حبصُي ؛ملظملا ليللا عطقك ًاتف لامعألاب |

 ضرب هد عی
 هب تءاج حیحص نتف نوکتس اهنإ الا: هلوقف انا نم

 .ةحيحصلا ثیداح الا

 رهظيل رابتخالاو ناحتمالاو ءالتبالا يهو .ةدتف عج :َّنتِفلاَو

 ًافالتخا ىريسف مكتم شیب نم: هلوق

 هريغو
 ًارفاك حصر تموم يسُ وأ ءآرفاک يسمو موم

 لا دنع هنأل :قفانملا نم هنيدب كّسمتملا نايبإلا ٌقداصلا

 فن ثيدحلا دنع ۷۱/۳ رازبلا هدنسم» رظنا (1)
 .۲۱۷۲) مرا (41:10 داد ء(٤٣۱۷۱) ہدنلط يت دحأ هجر 0)

 ال ةیراس نب ضابوعلا ثيدح نم ( 11-4 جام ناو

 ثيدح نم (۲۱۹۵) يذمرتلاو ء(۸۰۳۰) هدنسللا يف دحأو (114) ملسم ۴)

 4ۃریرع يآ

 ق تكهههه تس تتم © تک



 ا ءافلخ ا ةّنُسو يشب مکیلع»

 ةئّحلاو نآرقلا لاو نآرقلا

 يمرتلاو 4301 دوادربأو ء(١۱۷۱) «دنسملا» يف دعا هجرخأ )١(
 ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم (47-44) هجام نباو ء۷۳
 .هنع هللا يضر



 ممالا رابخآ يوتحي نآرقلا داف ؟مکلبق ناك ام ايت هيف» :هلوقو

 ءايبنألا ةصق هيف نآرقلا نا دار او علا رب ا وه :ابنلاو ءةيضالا

 نم دهاشم هنأك يضاملا يف عقوو یرج اتع ربخي وهف ؛نیلسرلاو
 ةي لع سانلا نوكي نأ لجأ .جتانلا ناحتمالاو ءالتبالا اذه نا

 هةقبانلا ممالا لع یرج ءيش وه از

 ةنشلا اذه يف ل لخدیو هنآرقلا :يأ «مگتعب ام رخو» :هلوقو

 رخآ يف نوكي نأ نكمُي امو ءلبقتسلا نع رب منم ٌلكذإ ؛كلذک

 لهآ لاوحأ نم تولا دعب نوكي نأ نكمي امو «نتفلا نم نام
 يف لاوهألا نم نوكيامو هروشنلاو ثعبلا نم كلذ دعب امو روبقلا

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةشلاو ميركلا نآرقلا هنع ثِّدحت اذه لک :ةمايقلا

 .دقاشمهناک یتح

 نآرقل اف مکفالتخا لاح يف هنأ يأ «مكنيب ام مکځو» :هلوقو

 فص[ُيو هه لا بحاص يطعيف :نوفلتخت هيف ابن مک

 نيب هنإف تالاقلا يف امأو «تاموصخلا يف اذه :ماظلا نم مولظملا

لإ عج ام اذإ هنأل ةتطاخلا ةلاقلا نم ةحيحصلا ةلاقملا
 هنإف نآرقلا ى



 ۱۲١-11۲١ :هط]6 نت نیل فر اب



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 ىدهلا دارأ نف ؛هللا هّلضأ هريغ نم ىدما ىغتبا نوه :هلوقو

 نتف ؛باوصلاو یدقا قيرط ىلإ لصی نلف هللا باتك ريغ نم
 لع رومألا هذهب لدتسيو مالكلا ملعو لد او قطنملا ىلإ عجري

 ليلد هنأل ین هنلالد هللا بانك نو :ةينيقي ةیلقع دعاوق ابنآ

 ةعدنبا ةقيرط يهو ؛هتقيرط هذه تناك نتف يقع سيلو يعمس
 یدفا ىلإ لصي نلف ؛مالكلاو لدجلا ملعو قطنملاب نولدتسي يذلا

 ؛مهقطنم عم قف ىتح هللا مالك نولوؤی مهو ال فيك ؛باوصلاو
 .لالضلا لهأ ةقيرط يه ہذھو

 ؛مهليلد وه هنأل ؛نآرقلا نع َنولِْعَي ال مهنإف حلا لهآ اتاو

 ها نا ؛اهيلإ نوتفتلي الو مالکلا ملعو قلنلا دعاوقب نوؤبعي الو

 باوبأ يف نآرقلاب نولدتسي ةعابجلاو ةنشلا لهاف ءاهنع مهانغأ

 لإ نوتفتلي الو «ءيش لك ينو ماكحألاو تالماعملاو دئاقعلا

 نيذلا ةرعاشألاو ةلزتعلاو ةيمهجلا نم لالضلا لهأك لدجلا

 ال ةَْلظ اهنأ ةجُحب نآرقلا ةلدا نوكرتيو «قطنملا دعاوقب نولدتسي
 ةيلقع ةلدأ يهف قطحلا دعاوقو لدجلا ملع اأو ؛ينيقيلا ملعلا ديفت

 !مهدنع نيقيلا ديفت



 يلب اوي يتغاو ) :ىلاعت لاف اذهو «نيتملا هلل

 يذلا نآرقلا وه ؛هللا لبحو ۱0۱۰۳ :نارمع لآ] 4

 :طارشلا ۱۰۳#: شرکت اک

 .لض هع دعتبا نمو در هادم لع راس نقف .نآرقلا وه
 ًاعبات هاوه ناك نتف ؛ءاومألا هب غیرت ال يذلا وه» :هلوقو

 ي الو ٌلضَيال :ىنعمب ؛غیز ال ہنف نآرقلل

 ) :لاعت لاق ؛لضیو ؛عیضیو غیزی هنإف هل

 نر :لاقو ١١4[ :ط) ( کس هم 4 ن

 ران دي(: ( نقی
 لب نع هوش رت 6 رب

 لع مہنأ نوبسمي هازهالا مهب تغاز نيذلا ءالؤهف ۳۱-۱۳۷ :فرحرل]



 ةلوهسو حوضوب
 رقي هناف نآرقلا لت

 تاملك نم ةدحاو

 ني لھ لِ یمن و :لاعت

 لئاسرلا حرش ةلسلس

 اذإ ةيبرعلا ةغللا فرعي ال يذلا ّيمجعألا َّنإ

 ةملك فرعي ال وهو ؛افرح هنم فی ال وه ایک

 لاق اذهو «نآرقلا زاجعإ نم اذهو :ةيبرعلا ةغللا

 .[11/ :رمقلا34 رك

 | يف «ةايلعلا هم عبشک الو» :هلوقو الف ہہریلتو هيناعم يف
 لئات اهم مگی لاو ماکحالاو رارسألا نم نآرقلا يف اب طب دحأ

 نأ عاطتسا دحأ الف :عيطتسي ام ردع هنم ذخأي ماع کف هرتدتو

 هلال ؛هيف يتلا رارسألاو ينعم ا نم میرکلا نآرقلا يف ام لکی طی

 ىقييو + نم هللا ہاطعا ام ردقب هنم ذخأي لك نكلو رحب

 لا رارسألاو يناعملاب ءيلملا رخازلا رحبلا اذه يف ريثكلاو ربٹکلا

 .ميلع ميكح دل نم

ركلا نآرقلا زاجعإ نم ال هل ةرثك نع شی الو ہ :هلوقو
 مي

۱۳۰-22777277 22222 997 



 هتم عيشت الو» :هلوقي ةبيش اذهو «هبناجع يفقنت

 ءصصقلاب قّلعتي ام اهنمق ةديدع َبناوج نم ة

 ام اهنمو بيق يذلا هقفلا يف قّلعتي ام اهنمو لتا رابخألا فو
 ضرعتسا کف «هتحاصقو هتغاليو هبيلاسأو هظافلأ

 دِصَصَت درس يفو «هنغل لاج يف هيتاجع هل تّبت هتءارق ءىراقلا

 عینک كلذ ريغو هرابخأ ضزع يقو «هیهاونو هرماوأ بيلاسأ يفو
 ید نیب ماك وه

 3 مل يذلا وهو» :هلوقو
 حتنا هلأ إدا دقن حتت هلأ كإ تعبأ



 تیر نود نیل
 3 ر ل :رخآ عضوم يف لاقو

 با +۲ ١ -١ :نجلا]4 دیاگ دا لإ يجب( اتا اتنیت
 لثم نؤیھنمو نورومامو نوفّلكم بیغلا لاع نم هللا قلحت نم قلع

 ڈاک بلا ىلع َدَقَو دقو «سنإلاو نجلا ىلإ تعب ةه لاو ؛ناسنالا

 ف هومّلكف ةعوما مهاطعأف ًادعوم هنم اوبلطو نجلا نم دف
 تعدو ہم تبّجعتو نآرقلا اذه ىلع نجلا تنشأ دقو ؛مهملکو
 .نآرقلا اذه بئاجع نم اذهو «هب نامیإلا ىلإ اهموق

 نال ؛قدَح دقف نآرقلاب :يأ «ٌقدَص هب لاق ْنَم» :هلوقو

 هنإف هيلع لد اب لاقو هی نتف طلا نم موصعم ميركلا نآرقلا



 يف ًاقدص 4 اَلْدَعَو اهن ی تنك

 « هيلا خرا وَ بم ہماکحا يف الدعو «هرابخآ
 ۲۱۱۰ :ماعتألا)

 ىلإ اعد نّمق «ميقتسم ٍطارص ىلإ يدم هيلإ اعد نوا :هلوقو

 ىلإ وعدي هنإف هریغ ىلإ اعد نت اًمأو .ىّده ىلإ وعدي هلاف هللا باتک

 !لالصلا الإ حلا دعب اذامو ءلالض

 نإو ؛ةحيحص فاصرآ يهو «ميركلا نآرقلا فاصرآ يه ءذه
 ثيدحلا ناك



 لار ًایدحو يدق عقاولاهيلع ال ةقفاومو ةلدالاب
 اهبلع نمو ضراألا هللا ثري نأ



 «ًائيش ىسن نكي مل هللا نإف «هتیفاع هللا نم اولبقاف :ةيفاع وهف

 ال و وهف تع تكس امو مارا
 لبقُي نأ ناسنإلا نم بجاولاف «هدابعب ةحر هنع افع هنأل هنع تكس

 ٌؤفعم وهف هنع تكس امو مار ا مو لالحلا لجو هتيفاع هللا نم

 ىلإ عوجألا يفو + مارحلاو نی لا ال ؛هنع لاسي الف ءهنع
 ,مارح او لالحلا مهتم نت هلوسر ةنّسو هللا باتك

 دنسم» يف يناربطلاو ؛(۲۲۳۱)و )۱۲١( ہراتسألا فشك» يف ایک رازہلا (۱)
 (۲۱۰۲) ۲۰۹/۳ ؛نیماشلا

 هه ريشي نب نایعنلا ثیدح نم )۱٥۹۹( ملسمو (01) يراخبلا هجرخأ (۷)



 [مالسإلا وه طارٌشلا نأ نایب]

 هللا برق :لاق يت هللا لوسر نا هل دوعسم نبا نعو -۹

 ٌباوبأ هيف نارو طارشلا يتب لعو ءًاييقتسم ًاطارص الم

 عاد طارشلا سار دنعو قاخزُم ٌروتُس باوبألا لعو قم

 وعدت عاد كلذ قوفو مت الو طارّصلا لع اوميقتسا :لوقي
 دقت ال كمي :لاق باوبألا كلت نیایش عن نا دبع عم لک

 مالسالا وه طارّصلا

 نی عاقل ّنأو ُنآرقلا وه طارشلا سأر ىلع َيعاَنلا
 يذمرتلاو دمحأ هاورو «نیزر هاور .نمؤم لک بلق يف هللا او

 [48] ."هوحنب ناعمس نب ساونا نع

 اذهو «مالسالا :انه هب دارملاو ؛قیرطلا وه :ةغللا يف طارضلا ]۹٥(

 1157 :ماعنألا] 4ب ۂرشیئاٹ اًميِقَتَسُم رص اد اوج :ىلاعت لاق

 ىلإ لوصولا دارآ نمف «ىلاعت هللا ىلإ لصولا قیرطلا وه مالسإلاف

 ۱۷۱۴9 ادنسلا» يف دأو ۸۱/۸ ؛حيباصملا ةاكشم» يف ایک نيزر (1)
 .(۲۸۵۹) يقمزتلاو



 لا فک الو «باوبالا هذه | تافالا مدعو طا ارُشلا لع

 ديري نم عذر هللا اهلعج يتلا دودحلا يه انه روتشلاو ٠ اول ا
 ٌداو» :ثيدحلا اذهل هريسفت يف لاق اذ بابا ده

 نآرقلا وه طارّصلا سأر ىلع يعادلا نأو ہللا ٌةودح

 كلذ لكو *نمؤم لک بلق ين هلل ظعاو وه هقوف نم يعادلا أو

 انعم حضار هانعم حضا



 لئاسرلا عرش ةلسلس

 [نآرقلا نم هباشت ام عابتا ةروطخ]

 مچ هللا لوسر الت :تلاق اھنع هللا يضر ًةشئاع نعو -۸۰

 (بتکلآ ما تک تا 1

 اف [۷ :نارمع لآ] بک الآ أوو دامو :هلوق ىلإ أرقف

 ىقس نيذلا كلوأف هنم باشت ام نو يذلا میر اذإف» :لاق

 [۹7] "هيلع قفتم «مهورّدحاف هللا

 تكلا لزنأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :هيف بی
 رک لا لاق اذفو تاهیاشتم رُئأو

 ا يأ [۷ :تارمع لآ

 ا 1 e م

 يف ىرخأ ةءارق لعو 4 اإل :هلوق لع 4
 هيف حيلا :هلوقو لر تش اتر هلوق ىلع فوقولا
 نإ ثيح حضاو ةميركلا ةيآلا ینعمو .مالکةادتبا نوكي لی

 يتلا يه :تامکحلاو :تاہباشتم تايآو تایکح تایآ

 )۲٦٦٢(. ملسمو :(4۵6۷) يراخیلا (۱)

 1 1 ا ا ا ا"



 هم اكيؤم لی نَمَو» :لاعت هلوق ىلإ رظنلابف
 دل دعا دتسلو هلع هللا بو اهن اديك مک هج هژارجت
 نم جراخ رفاك لتاقلا نأ لع لذت اہاف ء(۹۴ :ءاسلا] 4 ایم ادع
 ا نإ :لاعت هلوق ىلإ اھڈرب نكلو ءرانلا يف ٌدلاخو هللا

 لدتو اهرشفت اہاف ٩ :تربخ) 4 ان اویس اوثتتفا یبا
 و هلوق ليلدب ؛رغصأ رفک هنکلو ءربكأ رفکب سيل لتقلا نا لع



 لثقف "يضع باقر مکشعب برف راك يدعت اومجرت الد
 ٌرفك ًادّمعتم نمزلا ها نم جرحت رفکب سیلو رفصأ ٌرفك هنکلو

 «ةيآلا خیرص اذه نال ءةنس ةافولا ةّدع َّنإ :انلقل ةيآلا هذهب انذخأ

 نوکتف ۱

 ةعبرأ ىلإ ةنس نم ةّدِعلا تخسّتف ؛ىرخألا ةيالل

 اًمأو .خسانلاب لمعُي اناو هب لمعُي إل خوسنملاف .مايأ ةرشعو رهشآ

 ال هنأو هللا باتک نم ةيآ اهنأ ةّجحب خوسنملاب نوذخأيف ْيزلا لهأ

 ةلدالا نم افرط نوذخاي را لهأف !هللا باتكي لالدتسالا نم علام

 رب لاو :لاعت هلوق ىلإ اهعاجراب نكلو

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم (17) ملسمو :(1171) يراخبلا ہجر (۱)

 کں.۔_۔ےے۔_۔ . .ٰ و اا



 اوکرتو ءءاجّرلاو دعولا تایآ اوذخأ دقف سکعلا ىلع ةئ
 ولف جراوخ اف ؛اولضف ديعولا تا

 فرطب اوذخآ مبنال اولض

 لهآ اأو ؛ملعلايف نيخسارلا ةقيرط يه هذه [۷ :نارمع لآ) 4 بك لآ

 يذلا رخ لا فرطلا نوکرتیو هةلدالا نم ًافرط نولح ای مهنإف فيلا

 زوجي ال هنإف كلذلو ؛ہلعجم نئی وأ هخسب وأ هرشفیو هد
 هلّمؤت ةبترم ملعلا يف غلب نمل الا ميركلا نآرقلاب لالدتسالا

 ال اذهف ملعلا بلط يف ءیدنبلا ام نودهتجملا مهو «لالدتسالل

 نگمتی هلال ؛ماكحالا ردصُي نأ وأ يأرلاو مهفلاب ُلقتسی نأ هل زوجي

 .ضعب اهضعب طبرو ةلدألا مهو لالدتسالا ةقيرط نم



 یّوه بحاص هنکلو ًالاع نوكي دق مهضعیو «ملعلا نم نکمتلا

 .سانلا ىلع سيبلتلا لجأل هباشتملا ذخأيف



 ةيآلا هذه رسب نأ دارأ فو لا نأ
 [۱9۲ :ماعنألا] قبلا ای الو هویت ايق نم یی اَدَ نار

 طخ هنأ كلذو ءاهحّصوي يذلا لا برضب اهرشنی نأ چپ داراف

 یرخا ًاطوطخ طمس مث ؛فارحنا هيف سيل ,ضرالا ىلع ًايقتيس طخ
 هللا لبيس اذه» :میقتسلا طخلا نع لاقف «هلايش نعو هنيمي نع

 :هلاهشو هنيمي نع يتلا طوطح ا نع لاقو «میقتسلا هطارص ؛ينعي

 تافارحنالا يهو ؛«هيلإ وعدي ناطیش اهنم ليس لک ىلع لبس يهو»

 (۱۱۱۷۹)«یرکلا يف يتاسناو «(701) رادار ؛(٤٤11) دحأ )١(



 لو ةدساف بهاذم اهن لك يف تافازختاا شان ٹا يتلا
 لبُلاو او هللا طارصو :لبشلا يه هذه :ةبذاك ٌلاوقأو «ةلطاب

 هدنع لصحي نأ نود یدتها هللا طارص ما نمو +

 ال دحاو قيرط يف ريسي نّمف ہدحاو قيرط ال هدنع سيل هئال ؛سیل

 نک قرط يف گلا دارأ نمو ءحیرتسیس هنأ دب

 عيضيس يلاتلابو قيرطلا هيلع سبتلتسو باوصلا نوكي قيرط يأ
 مهل دو نآ هقلخ ىلع هلضفو هللا ةمحر نمف «

 شا اغيل الو هویت ايق آو :لاقف قیرطلا

 لبشلا هذه يف كله طارصلا نع فرحنا نتف ۱۲۱9۳ :ماعنألا]

 يشالت لجالو ؛تاهانملاو بهاذملاو ؛تالاقلاب ةئيلملا قرطلاو

 اذإف ءةنلاو نآرقلا مه هللا لعج  قلخلاب ٌةمحر  تافارحنالا هذه

 لاق اذهو ؛امھبلإ اوعجر مهيلع بهاذملاو رومألا تهبتشا ام
 گو تم مک لول و هم ونک متل  :هناحبس

 .1ه1 :ءاسنلا]4 برات سحاب کوڈ جا یوا

 يف يردي ال هنإف

 طلا هذه نيب



 [۵۱:توبکسل) 4 رب ریوقل یرکزو ةر کت

 [۹۸] ۱ هیودرم نباو «همجعما يف ٍليعامسإلا هاور

 ليجنإلا وأ ةارونلا نم ءيش ٍقخأ نع ها ثيدحلا اذه يف 7
 خس اذإ ءيشلاو «میرکلا نآرقلاب تحس األ ؛ةقباسلا بتكلاو

 تناك نإ عئارشلا هذهو .خسانلاب لمعي انإو«هب لمعُي ال هنإف

 .انتعيرشب تهتنا دقو انلبق نمل

 مئاخ وه 4 انلوسرو :ةنميهملا يهو ةمکاخا يه انتعيرشف
 دوھبلا نمو ؛سنإلاو با نم قتولخ لک لع هتعاط بهتو لسژلا

 4۷۲ /) ةروشملاردلا# يف يطويسلا ہدروأو ء(۳۸) ةهمجسم» يف یلیعامس)لا (1)
 .هيودرم نبالو لعامسإلل ءازعو



 نأ دحال زوج الف ءلَحّتلاو لا باحصآ لک نمو «یراصتلاو
 لاق اذغو ؛حیسلا نيد ىلع :وأ «ىسوم ةعيرش ىلع انأ :ًالثم لوقی

 تنم ك دمحم :ينعي [۸۱ :نارمع

E)0 يدهع :يأ «ىرضإ کیت  
 ذخأ دقل [۸۱:نارمع لآ]4 يا مك نو اودا 6 اَ
 هوم نأ الڳ دمحم لوسولا ثعْب اذإ هنأ لسا ىلع قاثيلا یلاعت هللا

 .مهريغب فیکف ٹپ دمع انين عابا مهيلع بجي لس ناک اذإف
 نيد لع دوهبلا لإ :نآلا نولوقي نیذلا لع در هيف اذهف

 دوهبلا نم الك ناو ؛نید ىلع نیملسلاو ؛نيد لع یراصتلاو

 لاو :لاعتو هناحبس هللا ىلإ لوصولا نودصقي ابن| یراصتلاو
 فيك !لسألا نم ٍلوسرل بات نيقيرفلا نيذه نم ًالك

 لاق هل ًادمح الإ عبنُي دحأ ال فكي لوسرلا ة

 لع مزعاو مشررقأ اک

 دعب هنأ عم اذه

 .4 شادبع نب رہاج ثيدح نم( )١( هد يف دحأ مامإلا هر 0

 < ِٰٰٰٔٔه بب تب ںہہپ یس ٹ



 يغبني الف «يفاك نآرقلا وه يذلا باتکلاف [4۱ :تربکسلا1 4 مع

 ىلإ تافتلالا زوجي ال ایک روا ىلإ وأ ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ باهذلا

 يذلاف ءاهب لمعلا یھتنا دق بک اهنأل هةقباسلا بتكلا نم نآرقلا ريغ

 ملف هنآرقلا لع لاحأو اهب لمعلا ىبنأ يذلا وهو العو لج وه اهزنأ
 .مالسإلاو نآرقلا الإ نيد الو باتك ا يبنلا ةثعب دعب قبب

 ( کیم مملو کنی کند ف کز :یلاعت هلوقو
 ةحیحص ةقباسلا بتكلا عيمج نأ ةّجحب نمؤي ال يذلا اما [01:توبكعلا]

 رفاک وهف خست مو ةيقاب نايدألا عیج نو ہللا دنع نم اهلك اہاو

 ةلاقما هذهو «( کز :لاعت لاق اذهلو «نمؤمب سیلو
 .تع هللا يضر ةريره يآ ثیندح نم (۱8۳) ملسم هجرخآ(۱)





 يضر يراصنالا ثراحلا نب تباث نب هللا دبع نعو -۳
 باتكب قا بلا لع هنع هللا يضر ر ٌرمع لحد :لاق هنع هللا

 ماس لجر ایما مله لاقفةاروُلا نم عضاوم هيف

 و هجو رتغتف :كيلع اهضرعآ باتکلا

 هللا يضر رمعل ِثراح ا نب هلا دبع لاقف طق هلثم را ًاديدش

 هاب انیضژ :ژمع لاقف !؟ةق هللا لوسر جَو یر ات هنع

 ال هلا لوسر نع يف ابن ٍدَمحمبو ؛انيد مالسالابو هنر

 انآ «مُتللضل نومتکرتو هومن یسوم لرت ول» لاقو

 قازرلا دبع ہاور ؛ممألا نی يّظح منأو هن | نی مکظخ

 [۹۹] ."«ىنُكلا» يف مكاحلاو دعس نباو

 هنع هللا يضر رمع ىلع ركدتسا ا هللا لوسر نأ هيف ثيدحلا اذه 1

 راكتتسالا ا5 ههجو لع رهظف ؛ةقباسلا بتكلا نم ًائيش هعم یار ا

 , هلا لوسر بضغاو اطخأ هنآ ؛ًرمعل لیق ىتح
 ىلإ نآرقلا نع لودُملا انل زوجي ال هنأ ىلع ًاضيأ ليلد هيف اذهف

 اهيف ال لماشو پفاک نآرقلاو «تهننا بنك اهنأل ؛ةقباسلا بتكلا

 )1١131(. ۱۱۳/۱ 6فنصللا» يف قازرلا دبع (1)





 ىلع لاعتو هناحبس هللا

 ام يردت له :هل ې هلوق هيف يذلا هنع

 هدابع لع هات اف :لاق ملعأ هلوسرو هللا :تلق «؟هللا ىلع دابعلا
 ال نم بی ال نأ لا لع دابعلا حو هایش هباوكرشُي الو هودبعي نأ

 .هودبعي نأ دابعلا لع لجو رع هلا ٌقح وه اذه :؛ًانیش هب كرشُي

 هللا هر مٔیقلا نبا لاق

 اطيل كانف سونا یوبب الرمألاب ةدابع هللا ن

 نیس لا اذبَعِنَواَجُنلااَبَس امهأئيش هب لارشإ ريغ نم



 ناك ناو «ناطيشلل اهلك اهنال

 الإ یضری ال العو لج هللا نكلو ءهلا ىلإ

 هلا هر مٔیقلا نبا لاق اذهو ؛عر اہ

 كاذف سولا یوهب ٌةدابعولإلا ٌقح

 نال ءاھدحو هللا ةدابع يفكت الق كرلا نم ةءاربلا نم دب الق

 ةلطاب هلل مهتدابعف :هريغ هعم نودبعی مهنكلو هللا نوديعي نيكرشملا
 ا اوكرتي مل مال

 ريغ نمو» :ہللا همحر مٔیقلا نبا لاق
 كلذ دعب سانلا نأ رکذ مث اإ لوسرلل ةعباتلاو صالخإلا :يأ

 نم مهنمو كرشملا ريغ عدلا مهنمو كرشملا مهنمق «نومسقنم
 :لاق اذهو ؛ةعدبلاو كرشلا :نيفصولا َعمج

 ٍنافصولا هلوآ عادتباوذوأ هب رٹسف دی ساشلاو

 اذهلو !هریغ هعم نودبعيو هللا نودبعي مهف ك
 اه :هلوقو



 .هتلاسريو 5 هب ناميإلا :ًالوأ

 سانلاو دلولاو دلاولاو لالاو سفنلا بم نم رثكأ ## هع :ًاينا



 هرونلا ىلإ تایلظلا نم سانلا هب هللا ذقنأ يذلا وه هنأل نيعجأ

 نم رثكأ هع بجتق :مالسإلا ىلإ قلخلا هب هللا ىده يذلا وهو

 .ثيدحلا يف یتایس ایک هيدلاوو ہدلوو هسفنل هرملا ةع
 ايف هعيطُي نأو بال هنإف هّحأو هب نمآ نتف قي هتعاط :ًاثلاث

 ذأ لَا ومي 4
 ات دخت ْل

 ی :ىلاعت لاق ؛هبنتجيف هنع ىبن ايفو رمأ
 وه :لاقو .[ه4 :ءانلا] 4

 ةلمج نم ك هل ةعباتملاو ةعاطلاف «(۷ :رشحلا] أر

 تو و وک

 ( ہللا تذاب کیا لوش نی ات مو  :یاعت لاق مو

 نیو چه لس

 6۱۸ :ىررشلا] مک من :لاعت لاق !غالبلا لا كلمی ال

 لوسرلا ديب تسیلو :للاعتو هلاحبس هلل ديب يهف بولقلا ةياده ایا

 هلعجيو الڳ لوسزلا نح يف ولعب سانلا ضعب نال اذه لوقت ناچ



 ايف هاوه قفاو اف
 صلختلا لجال غي

 مهيلع 5 هقح نم نأ نيلهاجتم وأ ات كي لوس اهنع
 مکا چپ هلوق نيلهاجتمو هب رم هنع ىهن ام بانتجا
 نينلاف تلال ةعدب ُلکو ءةعدب لک إف رومألا تانتغو

 نإ لق :لاعت لاق ؛عابتالا يضعقت ةبحملاف نوبي

 :هللا هجر يعفاشلا لاق اذهلو ۱ :نارمع کا14 ها کتی نوا

 ميش سابقلا قيرمسلاذمو هج معز تناو ةلإلا يمت

 ٌعيطم بی نمل ٌبَحُملاّذإ .تطالًقداص كبح ناک رل

 ثیدح نم (63۰۷) دوادربأو ء(٤٢1۷۱) «دنسملا» يف دحا مامإلا هجرخأ (۱)
 چ ةیراس نب ضابرعلا



 نوكت ال ةقداصلا ةّبحملاو «هلوسرو هللا ةّيحع ةمالع نم عابئالاف

 )جگر ارد ی ينعي يذلا لمعلا نع ةدّرمم

 فلک لوضرلا قح -۷

 .نيملسملا رونا ةالو تح -۴

 ءهنع مکاہنو هب مکرمآ اف :يأ هت غیا :لاعت هلوقف

 لع هللا مالک رهف نآرقلا امأو ؛هتس يف ر اشیا :لوقو
 يه ةنشلاو جو رع هلل ةعاط نآرقلا يف يف ءاج ام ةعاطف لجو

 ڈعاط يه ةفيرشلا ةنسلا هب تءاج ام ةعاطف قك لوسرلا مالك

 "نيو ؛نیملسللا نم :يآ 4 تی تل :هلوقو اپ وال
 :یلعم نال ؛ملسلا رمألا جلو ةعاط بجيف «ةيضيعبت 4 گنی يف يا

 هنكلو :عاُب ال ہنإف ترا وأ رفك اذإ اأو «نيملسملا نم :يأ 4 گنی

ع ناو هعاط بجتف مالسإلا نم جرخي لو اسم مادام
 فلاخو ىص



 «*فورعلا يف ةعاطلا اهتإ» :35 لاق انغو ؛نیموصعمب اوسیل
 ””«قلاخلا ةيصعم يف قولخل ًةعاط ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ینعم سيل نكلو ءاذه يف محل ةعاط الف ةيصعم يف ةالولا رمأ اذإف
 نم اورمأ ايف اوعاطُب ال نكلو ىقبت اهنإو «مهیالو لزعنت نأ اذه
 از هلوسر ةو هللا َباتك فلاخ مل ايف اوعاطُي امنإو «يصاعملا

 .ةارمألا مهب دارملا :نورشفملا لاق 4 گنی کل و :لاعت هلوقف
 لا :ىلاعت هلوق نأ باوصلاو ءءاملعلا مهب دارملا :نورخآ لافو

 . ٌلع ثيدح نم (۱۸4۰) ملسمو ء(۷٥۷۲) يراخبلا هجرخأ (۱)
 خلع ثیدح نم (۱۰۹۵) ادخللا ق حا مامإلا هجرخأ (1)



 لئاسرٹا جرش ةلسلس

 ءالؤهو :مھتطلسب ءالؤهف «ءاملعلاو ءارمألا لمشی 4 گنی ملا

 لاعت هلا نع نوملکتی مهنأل ؛رومألا ۃالُو نم ءايلعلاف «مهملعب

 روضحو نيلماك عوشخو ةراهطيو ؛نیملسلا ةعامج عم اهتقو يف ىّتؤت

 اوشا :لاعت هلوق نم دوصقلا اذه «لاعتو هناحبس اين
 اهناكرأو اهطورش لابكإ نم عورشلا هجولا ىلع اهتماقإ :يىأ

 .تاّبحتسملاو نشا نم اہتامئتمو اهتابجاوو

 نم ريثك يف ةالّصلا ةنبرق ةاكزلا بلا » :للعت هلوقو
 :لاعت لاق ؛نیکاسللو ءارقفلل نح ةاكّؤلاو لل ٌّنح ةالّصلاف ؛تايآلا

 نيكاسملل نح يهف 114 :تايدنلا 4 تن ليل قع عن قی
 .للاعتو هناحبس هلل اهني ينلا فراصلاو ءارقفلاو

 ؛ثلاثلا رمألا اذهو ۰۱ :رونلا] 4 نر :ىلاعت هلوقو



 يفكي الف ههنع یہن ايفو هب ر
 عقيق رم افق لوس لا ةعاط نم هل دب ال لب هکر
 نال ( ترشح مآل :لاعتو هناحبس لاق مث «بتجیف هنع

 رماوألا ہذہب مازتلالا

 ميو :ہلوقو ءنیملسلا نم
 .ةيآلا هذه يف دهاشلا

 هو :ىلاعت هلوق نم دارملاف .[7 :رشما) 4 اهن

 يف ناك ةيآلا لوزن ببس نال ؛اضیا لاومالا نمو رماوالا نم :يا

 مومعب ةربعلاو ؛ٌماع اهظفل نکلو ءيفلا يف ةيآلا لوزن ببسف

 امف :يآ ؛ءاملعلا دنع لصالا اذكه .ببّكلا صوصخب ال ظفللا



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 مكاهن امو «هولبقاف رماوالا نمو لاومالا نم 5ق لوسُرلا مکانآ

 ىلع در اهيفو قیوبنلا
 در العو لج هللاو ؛میرکلا

 امم ةشلاو 4 وثق اب

 4 لوسرلا انانآ



 [ه هک نيدلا نوکی ىتح نيك رشملا لاتق ىلع ثحلا]

 آ ترمآ» :ولفكي ہللا اق :لاق ف ةريره يبأ نع -4

 ٌتثج ابو ي اونمؤيو هلإ ال نأ اودهشی یتح سالا لئافأ

 اهُقَحِب الا مئاومآو مهتامد يم اومَّصَع كلذ اولعق اذإف «هب

 [۱۰۱] ."'ملسم هاور ؛لج

 :ىلاعت لاق ك

 هولي هلك نیز کیر
 ی ال هتلازإو مهكرش لجال وه امتإ نيكرشملا

 رات هی ادعا الو له دال ا
 ہہودبعیل مهقلخ لب هريغ اودبعيل مه هناحبس رهن ءالعو لج

 نورشب مهگرت يغبني الو نولئاقُي ماف هزیغ اودبعو اوفلاخ اذإف
 .هيلع سائلا نوربجیو ضرالا يف كرشلا

 مالسو ٍةَكاسم نيد مالسال دل :نيلئاقلا ىلع در ثيدحلا ينو

 ةف [۳۹ :لاقالا]

 (۲۱) مقرب )



 هنإف ,نیملسلا ىلع ىدتعا نم قَح ينآلإ سیلو ؛حماستو

 نیکرشلا لاتق بجب لب ءلطاب مالک اذه !عافّدلا باي نِي لئاقُي

 هلل هلک نب لا نوكي ىتح :نیکرشلا عفو و مهكرش لجأل

 اوكرتي نأ مهل يغبني الف «ةعاطتساو ةو نيملسملا دنع ناك اذإ

 لكف عافدلا اتأو «مالسإلا ضورف نم یشرفو ٌبجاو هنأل ؛داهجلا

 کن ءاهسفن نع عفادت مئاهبلا ىتح پهن نع نوعفادي قلخلا
 قلاخلا نم ٍرمأ ىلإ جاتج ال اذهف «هسفن نع عقادُي هيلع يدّثعا ِنَم

 الف ؛مهرینب الو نيملسملاب ٌصاخ ريغو یر رم هنأل ءالعو لج
 مالكلا ّنكل ؛نينمؤملا ىو لیپ لوسرلا ىلإ رمأ وأ ةي لوزن ىلإ جات
 ًةلازإو مالسإلا رشتل راقکلا داهج نع وه امنإ ثيدحلا اذه يف انه

 ل لا هلعج دقو ؛مالسالا ضئارف مظعأ نم اتهو كرّشلا

 رمأ ولی نم ةلاقم ىلإ تافتلالا يبتي الف ۱۱ مالسالا ماَنس ةّرِْذ
 ةيناسنإلا يف ةوخإ نحن امنإ :مه لوقلاب رافکلا ءاضرإل داهجلا
 مه نت لئاقُت نأ اننيد يف سیلو هنيملسملا ريغ عم لاسم ید ايدو

 لد م ف رظنا هجام نباو 3۲۰۱(۰) ةءدنسم» يف دحا مامإلا هجرخأ ام اذه يف رظنا (۱)
 .4 لبج ني ذاعم ثيدح نم (۳۹۷۳)



 یتح» : لاق اینو ؛سفنلا نع عافد دّرجم رمالا حبصيل هم

 يه سانلا لات اهدنع يهتي يتلا ةياغلاف «هلا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 .هللا الإ هلإ ال نآ مهتداهش دنع

 فا لوسر ًادمح نا اودهشب :ينعي يب اونمؤيو» :ذ هل

 ضنان ام مھنم نيتي یتح مهنع فلا َبَجَو نیتداهشل
 هلإ ال نأ اودهش اذإف «نيّدترم نوربتعُي مهنإف نيت اذإف «نيتداهشلا

 هللا لإ مهّرئارس انْلَكَوو :مهنع انْفَتك هللا لوسر ادم ناو ہللا الإ

 دازأو هكردأو فیسلاب ًاكرشم ديز نب ةماسأ قل ال اذخو ؛ىلاعت

 كلذ غلب اف ٌةماسأ هلتقف :للا الإ هلإ ال ناب لجرلا دهش هلن

 دعب هللا :هل لاقو ًاديدش ًاراكنإ ةماسأ ىلع رکنا قي هللا لوسر



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 «حاللا نم ًافوخ اهلاق انإ :ٌةماسأ لاقف 4!؟هللا ال هلإ ال :لاق نأ

 يو ال مأ اهّلاقأ علعت ىتح هبلق نع تقف الفأ» :ي لاقف

 موي ثءاج اذإ هللا ال هلإ الب ٌمنصَت فيكف» : هل لاق ةياور

 ”:«؟ةمايقلا
 الإ مهاومأو مهءامد ينم اومصَع كلذ اولعق اذإف» :كييَي هلوقو

 ضقانُي ام مهنم نت اذإ الا :ينعي هاهّقحب الإ» :هلوقف :«اهّقحب

 4 وآ ال اذهو ءةالّصلا بوجو اورب لا اودحج ناک ؛نیتداهشلا

 مهلتاق يبلا ةاغ دعب ةاكّزلا عفد نع برعلا نم فئاوط عتتما

 نيب قرف ْنَم ٌنلئاقأل هللو» :لاقو هنع هللا يضر قیتصلا ركيوبأ
 امدعب كلذ هنع هللا يضر لاق املاح ةاكّرلا ناف ءقاكّرلاو ةالّصلا

 هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك :هنع هللا يضر رمع هل لاق
 اطاق نتف «هلل الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ثرمأ» و
 هللا يضر لاقف ؟«هللا لع هباسحو حب ال هتفنو هلام ينم مصع

 ىلإ اهنودؤي اوناك ًاقانَع ينوعنم ول هللاو :لاملا ىح ةاكّرلا نإ :هنع

 ,ه دیز نب ةماسأ ثیدح نم :(43) ملسمو :(4775) يراخبلا رظنا (۱)
 .(800 ملس اهجرخأ )



 ٌصقن مالسالا يف لصح هيلع مه ام ىلع مهكرت
 مزخلاف مالسإلا ناكرأ نم ًانكر سانلا نم ٍةفئاط لك تکرت

 ءريطخلا رمالا اذه يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةميش ناك

 الإ هلإ ال قح :يأ ءاهّمحب ًالإ» ةميظعلا ةیوبنلا ةملكلا هذهب ًالدتسم

 ءجحلاو مایصلاو ةاكزلا اذكو ها الإ هلإ ال قح نم ةالّصلاو شا
 هللا دارفإ وه يذلا ديحوتلاو هظفل درج ہللا الإ هلإ ال» تسیلف
 ب وهو اه وقي ناك نمف هلا الإ هلإ ال ميمص وه ةدابعلاب

 ب لب هلام الو همد مصعُي الو هعفنت ال اهنإف

 لوقي نأك هللا ريغ وعديو اهوقي فيكف «ضقانتلا نم اذه نل

 ہلال ؛كرگلا نم ہوحتو اذه لكف ودب اي هنيسح اي لع اي :ًالثم
2 0 

 هذه لثم يف هقفتلا بجيف ءاهاضتقمب لمعي ملو “هلل الإ هلإ ال» :لاق
 تاهبشلا نم يه امنإ اهوحنو رومألا هذه لكف اف هاو رومألا

 4 ةريره يآ ثيدح نم (۲۰) ملسمو (٥1۹۲)و (1414) يراخبلا هجرخأ (۱)



 نم ُب الو اللا ٌلهأ اھدروُب يتلا
 مک

 اذهف «هب تج امبو يب اونمؤيو» لڳ هلوق ثيدحلا يف دهاشلاو



 [۱۰۲] .«رانلا يف ٌفذقُي

 ل الا نییلا ةوالح دجوت
 نأ هرکی ایک اهضغبأو يصاعلا هرو ءاهّبحأو تادابعلاب

 الح َمعط دجو تافصلا هذه هيف تناك نّمف ؛رانلا

 ان هيلإ بح هلوسرو هللا نوكي نا :لاقف 445 اهحشوو اهني

 سانلاو براقالاو دلولاو دلاولا نمو سلا ّنِم :ينعي مهار

 انب ائيش هلوسر بو العو لج هللا ةّبع لع مڈقی الف ,نیعمجا

 ,(4۳) ملسمو :(17) يراخبلا (1)



 لئاسرلا حرش ةلسلس 3

 كني هنإف لفي لوس عو لاعت هللا ةّجع عم ؟يش ضراعت اذإو

 ی وأ دلاولاو دلولاو لام او ّنطولا كب اذه نع لختيو

 نكن إلف ) ؛ىلاعت لاق هو هلوسر
Ii 

 ا نأ أي ی اوسر ہولی ىف واھ چ ہیرو
 بع ةمالع وه نإ سفنلا هت ام ىلع هلوسرو هلل هجا ميدقتف ۲١

 ىلع سفنلا ت ام ميدقتب كلذو سکعلا ناك

 .قسفلا تامالع نم ةمالع كلذ ناك هلوسرو هللا جی ام

 لبقو ًالوأ یلاعت هلا بع نوکت نأ يغبني هنآ نایب ثيدحلا ينو

 ال ةعدتبلا نم مک نال فيي لوسرلا ةّبع اهدعبو ءيش لک

 يات الو ىلاعت هللا بع نوركذي الو ف لوس حمب الا نوجهلي
 ةجردلا يفو «للاعت هللا بع وه اذه يف لصال َّنأ عم ءناسل لع مه
 هلوسرو هللا نوكي نأ» :ڳ لاق اذخو فق لوسرلا ةّبحع ةيناثلا

 و هسفن ركذ مث ًالوأ ىلاعت هللا مّدقف ءامهاوس ام هيلإ ٌبحأ

 نوکی نأ دعب :يأ «۵ الإ هبي ال ءرلا بم ْنأو» :5ق هلوقو

 ملسملا ءرملل يبني «ءيش لك نم هيلإ ٌبحأ ال هلوسرو ىلاعت هللا

 او :ہلوسرو هللا



 3 هلوسر ةّبعو لاعت هللا ةّبع قدص ةمالع نم ادم نل

 هرکی هلل نأل خلإ ... رفکلا يف دومی نآ هرکی ْنأو» :4 هلرقو

 نأ دعب ال ناييإلا معط ءرلا دج الف :يصاعلاو لاو رنک
 نأ ٌدب ال لب طقف اهینجتی نأ هنم يفكي الو «مایش

 ْنَم دنعآلإ نوكي ال ءايشألا هذه مبنا «هبلقب اهضغبي

 نامی لا ةوالح
 تحَأ هلوسرو هللا نوكي ْنأ» :ک هلوق ثيدحلا يف دهاشلاو

 هللا مع دعب يأت اهنأو قي وسلا بع هيف اذهو هامهاوس ات هيلإ
 ءيش لك ىلع ةمّدقم اهئأو «ةرشابم ىلاعت



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 نوكأ یتح مکُدحأ نمؤي ال» :ًاعوفرم هنع "امو -۲

 [۱۰۳].«ّتیعجأ ساّلاو هدلاوو هلو نم هيلإ ٌبحأ

 ٌبحا اک لوسُرلا ناك اذإ الإ ققحتب ال ناميإلا نآ هيف اذهو ۳]

 «سانلا عیج نیو هیلاو نم هيلإ ٌبحأو هيلو نم ملسملا

 ہتّبع قدص ىلع ًۃمالع مد دق نوكي هنإف كلذك ءرلا ناك اذإف

 يه هذه ؛نيعمجأ سانلاو هدلاوو هيلو هع نم زتکا وقت لوسّرلل

 نكمُي ام ىلع هنع ىبن امو ڈی لوسّرلا هب رمأ ام ميدقت اهنمو ةمالعلا
 عیمج كرتيف «سانلاهب رمأي نأ نكمي ام وأ دلولاو دلاولا هب رمأي نأ

 ةمالع هذه لَو لوسّرلا هنع یہن ام ذخأيو هب اورمأي نأ نكمي ام

 .ثيدحلا نم كلذ مهفُي ی لوسي

 .(44) ملسو :(18) يراخبلا(۱)



 مارح ْنِم هيف انذجَو ام

 شا مرح ام لثم يي ہللا لوسر

 [۱۰6] ."هجام نبا

 ءيش نع ربخآ ثيح لي هتازجعم نم ثیدح ا اذهو 1

 ٌسانأ ينأي هنأ ذي هب ربخآ اک لصحو لصحیس
 نع ٌثيدح مه رکذ ام اذإو ؛ملعلا بلط يف نوت ال مهکتارآ

 هيف ناک ایف ءميركلا نآرقلا يف اب الإ لمعي ال هاب ربخأ ا لوسرلا
 لع يهف 86 لوسرلا ثيداحأ اتاو هب ذغآ مارح وأ لالح نم
 نولبقي ال ءالؤهف ءاجتوتمو اہاوژو اھڈیناسآ ثيح نم «مهدنع كش
 اهرثكأف ةنّشلا اًمأو هرتاوتم هنأ ةّجُحب میرکلا نآرقلا يف ءاج ام الإ

 نيئتآرقلاب نوَّمسُي مهوحنو ءالؤهف !!اهنوكرتيف ةرتاوتم تسيلو داحآ

 )١( هجام نیو ؛(١٦٦۲) يذمرتلا )15(.



 لئاسرلا جرش ةلسلس ک2

 ينو دنحلا يف ةفورعم ةقرف يهو ؛طقف نآرقلاب لمعلا نوعذَي نیذلا

 ال مهنأب نوعدَیو ةنّشلا نورکُی نيذلا جراوخلا مهلثمو ءاهريغ
 اذهو ةنشلاب لاّهج متال ؛ميركلا نآرقلا يق ءاج اهب الإ نولمعي

 اهتاوُر يف نونمطیف «ةنشلل ةنّمضنملا ثيداحألا ديئاسأ يف نوشي

 اهطافُحو

 نم داحآلا رکن امنإو ةنشلا َعيمج رک ال ْنَم ءالؤه نیو
 داحآلا ثيداحألا نأ ةّجُحب ءاهنم رتاوتلا الإ لبقي الو ثيداحألا

 يف هب لمعُي مهدنع داحآلاو ؛ملعلا ديفي يذلا وه رتاوتملاو ی
 حب ؛داحآلا ربخب نولمعي الف دئاقعلا يف امأو هقفلا لئاسم

 اذكه «ملعلا ىلع الا - مهمعزب ۔ ینُ ال دئاقعلاو ّنظلل هتدافإ

 ؟نيينالقعلاب اننامز يف ىّمسي امو ةلزتعلا هيلع ام اذهو !!نولوقي

 اب ةّجُحب ةديقعلا يف ةريثك ءايشأو هللا تافص نوركتي مهف كلذلو

 !!داحآلا ةياورب الإ تءاج ام

 ًارتاوتم ناك هاوس لپ لوسرلا نع حص امد :لوقن نحنو
 لوسرلاو ؛هب لمعلا بجیو نيقيلاو ملعلا ديفي وهف ًاداحآ ناک وأ

 لمعیو ًادارفأ لسري ناك امنإو راطقألا ىلإ تاعامج لسژی نكي مل يي



 عم لوسرلا هلسرأ يذلا لوسرلا رب عم لوسرلا هلسرا يذلا ربخب هژارمأو 3

 :لاقق ءرصعلا ةالص سدقملا ِتیب لإ نولصی
 ملق ؛”'ةبعكلا وحت مهمامأ

 ًاحيحص ربخلا مادام هنإف كلذلو ءهب لمعن الف داحآ ربخ اذه :اولوقي

 .ٍاجآٌر بخ ناك نإو هيف كيكشتلل لاج الف
 ةنكلا الإ اهلّصقُي ال تالمم نمضتی ميركلا نآرقلا نإ مث

 نم ريثك يف ةالّصضلاب رمأ دق ميركلا نآرقلا نأ یرتف هی
 نيخ يف ءاهنم ةالص يأ تاعکر ددع اهنم ركذي مل هنكلو ؛تایالا

 ءاج ال

 ادتساف ؛ةبعكلا ىلإ تلوح دق ةلبقلا نإ

 رک تف ةيوبلا ةنُكلا يف ًالّضفمو ًاروکذم اذه دجن

 نب ہآربلا ثيدح نم (۵۲۵) ملسمو ۳۹۹)و (۲۰) «يراخبلا» رظنا (۱)
 :چ بزاع



 لب رک لإ رار :لاعت لاق ؛میرکلا نآرقلا يف ًالمجم

 ,نآرقلل ةئّييم ةفيرشلا ةيوبنلا ةتشلاف 141 :لمنلا]4 لإ لث ام سال

 .هل ةرشفمو هيلع لیلد يهو هد
 ال اننكلو ةاکزلاةّيضرق هباتک يف رکذ لاعت هللا نأ كلذ ْنِمو

 هذه تلوانت يتلا تايآلا ةرثك لع - ميركلا نآرقلا يف دجن

 نآرقلا يف ركذُي ملف هتاکزلا هذه اهيف بجت يتلا لاومألا  ةضيرفلا

 ةاكز الو ضرألا نم جراخلا ةاكز وأ متقلاو رقبلاو لبالا ةاكز

 الو تاكّرلا ءاتيإب رمألا الإ

 الو بم الو رقبل الو لبإلا باصن ال ءِتاِصّنلا رگ هف دجت

 ةبوبنلا ةنشلا يف ًالصفمو ايم هارن اع كلذ ريغ الو :ةضفلا

 اوفا الا ٌقراكلَو :الثم لاعت هلوق يفف هةفیرشلا

 تماج نکلو عطقُت دي يأ ةبآلا يف ركذُي ۰0۳۸ :ةدنل ات
 ةفیرگلا ها

 || يف دجن الف قراجتلا ضورع

 تّييو عطقُ يتلا يه ىنميلا ديلا نأ
 ةيادب نم وه ديلا نم عطقُي يذلا نأ تي :عطقت يتلا ديلا ٌدح

 يف ءاج ام ىلع انرصتقا ولف هدشَملاو عارذلا كرتُيو کلا لصفم

 ام الو اهرشفُی ام دجوب ال هنأل ؛ةلّطعم ماكحألا تيقبل نآرقلا



 تناك هاوس تیوب ةئكلا يف دوجوم وه ایک اهيو اهحشوُب
 رم رتاوخملا ذإ ؛اداحآ وأ

 انكرت ولف هداحالا ثيداحألا نم اهبلغأ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا

 يف ءاج ایک ملاح ءالؤه نكلو ؛اهنم ركذُي ءيش يق ات داحآلا

 فلكتي ملو «هئاظم نم ملعلا نوبلطي ال نولماخ ةلهج ثيدحلا

 هفصو اك هتکیرآ لع ءیکتم وه ابنإو دیتاسالا ةسارد مهدحأ

 يشل امو لهما هل هجين
 هله نمو هتم ةئالا لع

 نيذلا نیفورعلا نیخسارلا ءاملعلا نم
 3 لوس را هنع ربخآ امیف عقنس

 اهب قيدصُتلاو ةنشلاب لمعلا بوجو ىلإ ةوعّدلا ثيدحلا يفف
 يف ءاج ايب ءافتكالا مدعو ءانيلع ك لوسرلا ٌثح نم اذه ناو
 و لوسرلا هب ءاج ام ذخآ ىلإ ًالصأ وعدي يذلا ىلاعت هللا باتك



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 هلوق نآرقلا يف سيلوأ ۷

 هيلع کن آنه لو نمو عام دم لول عیب نم

 لولایی :لاعت هلوقو ؟[+0:ءاسنا 4 اًظیوَ

 ونلا] 4 رت

 لوألا يحولا وه نآرقلاو ءيناثلا يحولا اهنوُمسُي



 ةنشلا موز لع قي هضيرحت باب

 و تأ لوثر ىف کل نک دل ) :ىلاعت هللا

 :هاتعم ضیرحتلا نا موزل لع ةا هضيرحت باب» لزق ]

 ةنشلاف کلا ةقيرطب كشملا :يأ ؛ةنشلا موزل؛ لع ثا
 و هنع تبث ام :اہب داری ها ةقيرط :يأ ؛ةقيرطلا :اہب دارُب
 بشم: هةنشلا موزل» ىنعمف :تاريزقتو لاعفأو لاوقأ نم

 لج هللاو ؛كله ةنكلا كرت نمف ہةمایقلا مر

 ۲۱ :بازحألا] 4 ةمسَح هوا وشر ملل :لوقي العو

 نيدشارلا ءافلخلا ٍةئُسو يب مکیلع» :ذي لاقو ءةنسح ةودق :يأ



 ؛نآرقلا :هلا باتکب دارملا

 لاعفالاو لاوقالاو ةقيرطلا نم چے هيلع ناك ام :ةنُشلاب دارلا

 هحضوتو نآرقلا رفت ةتسلا ناله هنع ةدراولا تاریرقتلاو

 و :لاعت لاق ةمکحلا يهو هيناثلا يحولا يهو هيلع لدتو

 ؛ميركلا نآرقلاب كشمتلا وه لوس لا ةَ لصأ َّنأ كش الو قي

 الف ؛لصألا وه ميركلا نآرقلا نال ؛نآرقلا :يأ هةتسلاو» :هلوقف

 نع داح نّمف «نامز لک ينو تقو لک يف ةشلاب كشكاب اإ ةاجن

 ہاوس هاجن اهیلع راسو اهب ذخأ نّمو كله اهریغب ذخأو ةنّشلا

 بادآلا يف وأ تالماعملا يف وأ تادابعلا يف وأ ةديقعلا يف ةنّسلا تناك

 :ديقعلا يف كلذ ىلؤأو ةّماع ةنُسلاف «قالخالاو اهيلإ اعد يتلا ة

 (4۳) هجام نباو :(7795) يدمرتلاو «(17147) دحا مامإلا هجرخأ (1)
 .ه راس نب ضابرعلا ثيدح نم (٤٤)و

 .ه ةريره يآ ثيدح نم (144) ۲٤٥/٤ ينطقزاذلا هجرخأ (1)



 ءايبنالا نم هريغك اه يبنلا هيلإ اعد ام لوأ ناك دقف

 اوعد ايف لمعلا نأي كلذ دعب مث «ةديقعلا حالصإو ديحوتلا وه
 مالسلاو ةالّضلا مهيلع هيلإ

 اهنأل ؛عدبلاو تاثّدحُملا نع لي یم دقف عّدبلا كزتو» :هلوقو
 تدحأ ام لک يهو :ةعدب عج عّدبلاو .ةفيرشلا ةیوبنلا ةنشلل ةفلاغ

 ةدابعلا يف ًةعدبلاو داقتعالا يف ةعدبلا لمشيو «هنم سيل ام نيّدلا يف

 دَر وهف انّرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نما: لاق ؛لامعألا يفو
 ٍئَدع لك ناف رومألا تاثدعو مكايإو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 مہتادابعو مهلاعفأو ءایلعلاو سانلا لاوفآ ضرعُت نأ بجاولاف ؛"«ٌةعدب

 امو «هب ذخوب هنإف ةنّسلا قفاو افت لورا َنُس لع مهتاداهتجاو

 هنسحتسا ناو «هب لمعي الو كرتُي هنإف اهفلاخ

 سيلو رش وه انا ةبلا فلاخ ام نأ ةقيقحلاو ةدابع وأ ريخ ً؟دايز

 هربتعاو هنسحتسا نم

 .لجو رع هللا نع دم هنال ؛ریخب

 :اھتع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ؛(۱۷۱۸) ملسم هجرخأ )١(
 (۲۱۷۱) ينمرتلاو )٦٦۰۷( دارو ء(١۱۷۱۱) ادنسملا يف دم ا هجرخأ (؟)

 دن اس اف ثیدح نم



 ہقیالا هذه هللا هحر فّتصلا قاس دقل ۱۵۹ :ماعنألا] ءَ يف

 لیلدلاو ؛فالتخالاو قّرفتلا نع يهنلا بابلا ةجرت يق ءاج هنال

 کل ای اوك يلا 5إ :لاعت هلوق كلذ لع
 دحاو نیڈلاو + بمب نا لإ م۳ن الان يف
 معز ناو نيدب سیلف هفلاخ امو ہا لوس هب ءاج ام وهو
 ةرثكو ءاضغبلاو قاقّشلا ثدي قّرفتلاو ءنيدلا نم هنأ هباحصأ
 د الف :نمآلاب لخت دقو ءامدلا كفسو لاتقلا ٌثدْحي دقو ءاوهالا

 :یلاعت لاق ؛َو لوسُرلا هب ءاج ام ىلع قافّئالا نم

 نوک الو ) :لاقو ۱0۱۰۳ :نارمع کل رنو اسي قل



 ُباَدَع خل کیتواو يلا اب مبنی اوفا اورق ّن
 ا[ مهنأ باتکلا لها نع لات هللا ركذ دقق ۸۱۰9 ؛نارمع کا

 ااف ءاوكله اوقفت

 هللا باتک ىلإ :يأ 4وقا لإ ةو :لامت هلوقف ۰۲۰۹ است

 ىلإ هتوم دعبو «هيلإ درب مالسلاو ةالصلا هيلع هتايح يف 4 ور
 هللا باتك ىلإ عوجزلاب كلذو ىهنُي عازنلاو مسمي فالخ اف هل هتس

 لک هلزسر ةو لاعت

 ضعب يف نرفلتخي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناك دقو

 هلوسر َّنُسو هللا باتك ىلإ مهفالخ نود اوناك مهنكلو «رومألا

 «قدصلاو نامیالا لهأ نم مهدعَب ْنَم ناك اذكهو ؛نوقفتی مث ال

 ةو ىلاعت هللا باتک ىلإ مهفالح اوذر اوفلتخا اذإ اوناك دقف



 نم نكي مل اذه نال :هيأرل بّصعتي مهدحا نكي ملف چ هلوسر

 .ىلاعت هللا مهحر مہناش
 تکرار ا وپ یو اک نیل نی کل عو: :یلاعت هلوقو

 ال لا بن ذأ تو وُ مهتاب

 تی لسژلا ١ لوأ وہ
 وأ مهو لسر ةسبخ ءالؤه «

 نادا و :ىلاعت هلوق يف ىرخأ ةيآ يف مهركذ دراولا مزعلا

 11 :بازحألا] میت نأ ىو یوو ار جو نیو کلنز

 « لب روهشملا لوقلا لع لسرلا نم مزعلا ولوأ مه ءالؤهف
 مهنأل ؛لسرلا ءالؤه ركذ نکل دحاو لسُرلا نيدو [۱۳ :ىروشلا]
 ةدابع وهو دحاو مهعیج ءایبنالاو لسرلا ُنيدف الاو مزعلا ولوأ

 ةحلصملا بسحب مهعئارش تفلتخا ناو هل كيرش ال هدحو هللا
 لك يف تدابع يه هل ةدابع نکلو «لامت لل اهملغي يا ةمكيلاو

 هللاو «خوسنملا كرو خسانلا لع لمعلاف خس اذإف «عرش اهب تقو



 الو :لاعت هلوق ةميركلا ةبآلا يف دهاشلاو



 ء0 بو هو ضا

 نر اص کو سرد

 ۲[ ا هر مث هریک ًافالتخا

 :هباحصا ظعو هي هللا لوسر نا هيف میظع ثيدح اذه 31

 اذه نم ذخر .ًانايحأ ةظعوملاب موخي ناك هنأ اه تُم نم اذهو

 .(41) هجام نیو ء(٦۷٦۲) يذمرتلاو ء(۰۷٦٦) دوادوبأ (۱)
 .(45 مقرب هجام نبا(



 يطعأ اه هنأ كلذو ؛تويملا اهتم تفرذ ةغيلب ةظعوم» :هلوقو
 يف ةرّثؤملا ظافلألا راتخي كي ناكو باطح ا لضقو مِلَكلا عماوج

 اهنم ْتَلِجَر :هلوقو .هيف ةدئاف ال اب درطتسب نأ نود هتظعوم
 .ماهفألاو بولقلا ىلإ اهريثأت غلب :ينعي ؛بولقلا

 :ينمي «عْوم ةظعوم اهنأك هللا :لوسر ای :لجر لاقف» :هلوقو

 لاسف فالك هتايح رخآ يف ةظعوملا هذه نأ لجرلا اذه مه دق ناك

 .(1811) ملسو :(5411) يراخبلا هجرخأ (۱)
 هه ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم (۱۷۱۸۵) دا مامإلا ةدنسم» رظنا (۲)



 لئاسرلا حرش ةلسنس @

 مھ ام اک هللا لوسر
 وأ ملاعلا ةداع نم هئال هان :ينعي ہانیلإ دهعت اهف» :ہلوقو

 هل ْنَم هتايح ةياهن دنع يصوُي هنأ دلاولا وأ رمألا لو

 هرماوأ لمف يه :هللا ىوقتو ہللا ىوقتب مکیصوأ» :ي ہلوقو
 یرقتلاو ہللا باذع نم يت اهنأل ؛ىوقت تيّمسو «هيهاون كزتو
 لمعلا اهانعمو :ةريثك تاريخ اهيلع العو لج هللا بنر ةميظع ةملك

 لع هللا ةيصعم كرو ہلا باوث ءاجرل ہللا نم روث ىلع هللا ةعاطب

 لا ىوقتب مكيصوأ» ذي هلوقف ہللا باقع نم ةفا ؛هللا نم رون
 .ًافوخو ًءاجر ؛هيهاون تو هرماوأ :يأ

 لصحي اهب هنأل ؛رمألا لول ؛ةعاطلاو عمتلاو» :5# هلوقو

 ُةاجمو «قافتالل ٌببس يهو ؛حلاصلا اهب مظتتو ؛ةملكلا عامتجا

 سوشَب مآ وب الإ قافتالاو عاتجالا لصح الف «فالتخالا نم
 ىذألا مهنع عفديو ؛ىلاعتو هناحبس هللا رماوأ مهبف دیو سانلا

 ءاهباحصأ ىلإ قوقحلا دريو ؛ملاظلا عنميو قودح لا میتیو ؛ژدعلاو
 الإ رمألا يلو نوکی الو ءرمألا جلو دوجوب الإ اذه لک نوكي الو
 قلی ام ی ا :العو لج لاق اذغو ؛ةعاطلاو عمشااب

 ٥۹[ :ءاسنا] 4 كت کل و کوری



 قايحلا هب لوطتس ّنَم :يا «مکنم شی

 ًاضيأ انهو
 عضولا هيلع عساو فالتخا نامزلا كلذ يف نوکیس هنأ

 نكمي ءيش الو هتم مصاع الف فالتخالا اذه لصح ام اذإو هنالا

 تلاو و هين ةتسو یلاعت هللا باتك ىلإ ةدوعلا ىوس هنم يجني نأ

 ءافلخلا نوا ةاجنلا لبيس يهق «يّسشب مكيلعف» :ج لاق اذهو ؛امہب

 يضر َلعو نامثعو رمعو ركبوبأ مهو «يدعب ني
 ةّجُح مهلمعو «نوُیدهلا نودشارلا ءافلخلا مه

 اومژلا :اهانعم تح
 ۱6۱۰۰ ةسلا) 4 عكست

 يهو «مكيلعف» ا لاق اذهو ؛ عت هَنُسو



 لئاسرلا جرش ةلسلس

 دازو «مکیلعف» :هلوقل ديكأت ةدايز ؛اہب اوكّتت» :ک هلوقو

 «سارضالا :ذجاونلاو «ذجارُلاب اهيلع اوُشَع» :لاقو قب ًاديكأت

 كسلا قيرغلاك وأ ةكلهم وأ ةيصم يف عقو يذلل لاثم اذهو

 هنإف لا اذه دقفي نأ هفوخ لاح هتاجن لیبس وه يذلا لب اب

 الف ؛كلهل لیا اذه هنم تلف ول ذإ ءهسارضأو انساب هيلع ضعي

 هيلع هصرحو هفوخ نم وهف :لبحلا اذه الإ هللا دعب
 نأ نم ًافوخ هیدیب هّكسمُي ناب تكي و هسارضاب هيلع

 كّشمتلل هتجاحو نتفلا يف عقب يذلا و هّبش دقف ؛هنم تلقي

 ؛وجني نل هنإف الو لْب اب كّسمتي نأل قيرغلا ةجاحك ةنشلاب

 و ہنم غيلب

 ال هنم ريذحت اذه يفو هرومالا تاثدحمو مکای]وا : لاق مث

 نم سيل امم نیڈلا يف ثدحأ ام :ةعدبلاو «عدبلا ثادحإ نم

 تاذھو

 ساب الف تاعرتخلاو تاعانصلا نم انا رومأ يف ثدحأ ام اتاو
 ام نیڈلا يف ثدحأ ام لع مالکلا امنإو «عتبلا نم دعب الو هب

 اداس
 لعڈر اذه یف ةلالض ةعدب لو عدل



 نمف هالعو لج هللا طارص يهو ؛ةحضاولا ةّداجلا

 لإ لوسرلا هن عابا لالخ نم ال ةنجلا ىلإ قيرط الف كله هکرت

 .ةكلهت يف قیرطلا عاضأ ي
 ةجحلا ىلع مکتکرتا :مهوق سانلا ضعب ةنسلأ لع روديو

 ا هلوق تبث يذلا ایناو فو ّينلا نع تبنت ل «ةّجحع» ةملكو «ءاضيبلا

 ها لبقت ال يا ةحضاولا ةو للا يهو ؛ءاضيلا لع مكك

 هبا داريإ لاح راصف راه اهليل» : لو اهدعب ءاج اذغو .ًالصأ

 اهیفتو اهنع اهنگ لاحک اهیلع



 لئاسرلا حرش ةلسلس ک3

 [يدفا ريخ لے هیده]

 اک ہللا لوسر لاق :لاق ہل رباج نع "ملسلو -۹

 يذم يدها ریخو ؛للا ثانك ِثیدحلا ريخ َّنإف ؛دعب اَمأ»
 [۱۰۷] .ّللالَص ةعدب لکو هان رومالا رو ی مع

 اهب ىتؤي ةملك يهو دعب امأ» :هبّطُح یف لوقي كي ناک )
 :لیقو .نيمالك نيب ةلصاف يهف هرخآ مالك ىلإ مالك نم لاقت

 :لاعت لاق ؛مالسلا هيلع دواد هت
 يف هللا دمحي ذي ناكف 17١ :ص) بال لر هتک

 .«دعب اَمأ» :ل

 ثيدحلاو :نآرقلا :يأ «هلا ٌباتك ثيدحلا ريخ َنِف» ا هلوقو

 اعت لاق ؛هثا مالك هنأل ثيدح نآرقلاو .مالكلا هانعم

 :للعت لاق اذهو ؛ثیدح نآرقلاف ء۸۷ :ءاسنلا] ( اًكيِدَح هل نم ُكَدْس

 ًانآرف یتسیو ًایدح یتسیف 4۱۳ :رمزلا] 4 تیب
 لج هللا مالك ها ؛نآرقلا يزاوي ءيش الف :ثیدحلا يخ وهو ًامالکو

 .ثيدحلا قدصأ وهو ءالعو

 )( مقرب )۸٦۷(.



 .دیحوتا ًانايب دناقعلا بتك يف دجن اذهو ءرشلا نايبو ريخلا نایب نم

 لوق نایبو ةعايماو ةنسلا لهأ لوق نا اهبف دجنو كرشلل ًانايبو

 رومألا روا: لاق اذهو ؛مهنم رذحلا لجأ نم ةّلاضلا فئاوطلا

 .عدلبلا يهو ؛اهتاثدحع

 دیز ثيدح نم (۱۳۲۳) 575/7 «باهشلا دنسم» یف يعاضقلا هجرخأ (1)
 ج يئهجلا دلاخ نبا



 لئاسرلا عرش ةلسلس 2

 هي هنم حیضوت ةدايز اذه «ةلالض ةعدب لكو» :#ك هلوقو

 اهيف (لکا ةملكو ؛ةنسح ةعدب دوجوب لوقي ن و
 يف ةلالض لب تاياورلا ضعب يف ءاج

 رباج ثيدح نم ؛(۷۸٥۱) يئاستلا هجرخأ (۱) اہ هللادبع نب



 ك سیب

 [راثلا لوخد بجوت ك لوسرلا ةيصعم]

 نأ فيك لے نب دقو هو لوس

 جهرم ةفلاخو هنايصعب
 لوخدل ببسلا يه 5# لوسرلا ةعاط نأ ىلع ليلد اذه ينو

 يف لوخدلاو ما نم نامرحلل ببسلا يه هتيصعم أو هللا

 رمأي ال 5 وهو ءالعو لج هلل ةعاط يه نقی هتعاط نأل ءرانلا

 هللا عاطأ ایناف و لوسرلا هب هرمأ ام لعف نمف ہەب هللا رمأ اب الإ
 لل عا دم لول عطب نشو :لاعت هلوقك اذهو ءالعو لج
 ,[۸۰ زءاسنلا]

 )١( مقرب )0۷۲۸۰



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [ةحمسلا ةنشلا يه
 ىلإ ٍطْعَر ُهئالث ءاج :لاق 4 سنآ نع "امو -۱

 اهب اوربخأ الف و تلا ةدابع نع ن

 ام هل رف دق قي يلا َن رم نحن نيأ اولاقف اهولاقت مهئاك
 ۱ لمان ان نأ ی ا نم مثقت

 0 لاقف لا ءاجق اد ج

 هل مگاقتأو هلل مُكاشخأل نإ هللو اَمأ ءاذكو اذك معلق نيذلا

 او درو يلصأو ءرطفأو خوصآ يّنكل
 [۱۰۹] :«يّنم سیلف يّ

 ةحمَسلا ةّنشلا يه چپ لوس لا ةنش نایب ثيدحلا اذه يف ]٠[

 اهيف سيل هنأ ایک :فّرطت الو ٌولُع الو دشت اهيف سيل يتلا ةلھگلاو
 .طيرفتلاو طارفإلا نع ٌةديعب ةلدتعم هلم يهف ؛ٌلهاست

 ةثالث نم :طهّرلاو ؟ةباحّصلا نم :يأ ِظْمَر ةثالث ءاج» :هلوق
 مهنع هللا يضر مهصرح نم اذهو "اک يبنلا جاوزآ ىلإ» ءرشع ىلإ

 ام اهيلع نیل ينل نس ىلإ عوجألا اودارأ ان مهو یا لع

 )۱٤٤١(. ہوحتی ملسوا ۱۳) يراخبلا ()



 1956 يبنلا تویب ىلإ اوبھذ مهداهتجا ىلع اودمتعی مل مهنع

 تركذ الف ہەب اودتقي نأ لجال هلمع نع اولأسف قودقلا وه هنأل
 مهئأك» مالسلاو ةالصلا هيلع هتدابع قلا ءاسن مهل

 اه هللا لوسرل اورذتعا مهنإ مث :ةليلق ام مهنم لک یار :يأ
 امو هينَّذ نم مّدقت ام هل ٌروفغم قي هللا لوسر نإ :اول

 هنم نحن نيأو ءةدايع ةدايز ىلإ ةجاحب سيل كي هنإ :يأ

 ىح ماق لب ةدابعلا كرتي م هنأ ہل روم هنأ عمو ۷ :حتنل]
 ءاهنع هللا يضر ةشئاع هل تلاق الو ؛مايقلا لوط نم هامدق ترطنت

 امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو هللا لوسر اي اذه عنصت #

 ام ةرثك نم هي هامدق ترطفت دق هنأ تأر امدعب كلذو ؟رخأت

 «آروکش ًادبع نوكأ نأ ٌبحأ الفأ» :لاق ,لبللا نم موقي ناک
 :تئاک ا لوسُرلاف يلصيو ؛رطفیو موصي ناكف :لادتعالا

 )١( يراخبلا هجرخأ )1۸۳۷(.



 لئاسرلا عرش ةلسلسا

 نم الو هةحارلا نم هّسفن مرحي الف «ءاستلا

 لب ةدابعلا َكرتیل نكي مل هيفن تقولا يتو مال :الصلا هيلع ةعتملا

 اهّمح هّسفن يطع ؛اذهو اذه نيب عمجب لكي ناكف ها اهبطعُي ناك
 نیا رومأ نم هم ةدابعلا یطعُیو ءاي ۳

 مهنکلو ةلیلق اهوذعو اهولقتسا :يأ اهوناقت مهئأك» :ہلوقو

 هل هللا رفغ ثيح كي لوس نيبو مهنيب
 نبا ات امو هتم مُڈقت ام هبنذ و ؛ةدايزلا ىلإ ةجاحب نحن :اول

 لک لاقو ؛مهنع هللا يضر اودهتجا اذكه ! هللا لوسر نم نحن
 ليللا مايق نم ةدابعلا نم هلاح هيلع ام ًاركاذو ایم هتلاقم مهنم

 مث بضغ قلا كلذ غلب اف ءاسنلا لازتعاو راهتلا موصو
 مكاقتأو هلل مكاشخألا يئإ هللاو اتآ ءاذكو ذك متلق نيذلا متنأ» :لاق

 نتف ہاسنلا جّرزتأو دقرأو يلصأو ءرطفأو موصأ ينكلو هل

 نامرح لو دّدشتلا ىلإ لام نتف ؛«يثم سيلف يس نع بغر
 سفن لمحو ؛مامجتسالاو ةوهشلاو ةحارلا نم اهل هللا حابأ امم هسفن

 ٹاپ لوسرلا نل تل وهف لدبآ جلا لع

 ىلع لیلد «ينم سيلف يسم نع بغر نّمف» : هلوق يفف



 اهیف طارفال

 ام رثقب نيّدلا نم ذخأي نأو لدتعی نأ ناسنالا ىلع نأ هيفو
 986 لاق اذهو ؛هّلك نیل لمكتسي نأ عيطتسي دحأ الف عيطتسي
 هسفنب لصي نأ عيطتسي دحا الف "بلغ الإ ٌدحأ نيا ًداشُي نل»
 ًارهظ الو عطق ًارفسال كيلا نا: لاق اذهو :لامکلا ةجرد ىلإ

 ٌةوخأم هربسلا ةّدش نم هّيوكرم عل

 كو هدوصقم لإ لضی [ًامطقتم راص :
 اذإف ؛سفنلا يه ةلحارل

 ليللا مايقك تاعاطلا نم ذخأي نأ ءرلا لعق :كتعطق اهیلع تددش

 هب وَر ول هلصويس ناك يذلا هبوكرم

 وه لادتعالا دال «هسفن لع ديدشت نود تادابعلا رئاسو مايصلاو

 ناو هُمّودأ هللا ىلإ لمعلا ٌبحأ» :ثيدحلا ينو «حيحصلا قيرطلا

 لمعلا فالخب هریک كي هيلع ةموادملا عم ليلقلا لمعلا يفف ٠ل

 :رارمتسالل ٌنمضأ وهو رب ا وه لادتعالاو طسولاف ؛عطقنملا ربٹکلا

 :دمحا هللو دشت اهبف سيل يهو اهنم ٌدب الف ضئارفلا اأو

 :چۃریرع يأ ثيدح نم (1817) ملسو «(۳۹) يراخبلا هجرخأ )١(
 4 ةشئاع ثيدح نم 8۰8/۳ «نايبإلا بعش» يف يتهيلا هجرخأ )١(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع تیدح نم (۲۸۱۸) ملسم هجرخأ (۳)



 لئاسرلا حرش ةلساس

 [ًابيرغ دوعیسو ًابيرغ مالسإلا أدب]
 ٌمالسإلا أدب» :لاق ةا هللا لوسر نأ ہل٭ ره بأ نعو -۲

 [١١1]."ملسم هاور «ءابرُعلل ىبوطف ادب یک ایر دوعینسو ای

 اعد ال 5ق يبنلا ةثعب لوأ يف :يأ «مالسالا ادب» :هلوق ٠1

 ماكي » :لاعتو هناحبس هير لوق ًالثتمم ىلاعت هللا ديحوت ىلإ سانلا

 ت رن ۱ زن رز ©

 :ُبيرغلاو ؛ابيرغ مالسإلا ادب: لاق اذهو ؛راثکلا نم فوخ
 ىلع ُدارفألا ے8 هل باجتساف [۲ -۱ :رث

 ہو هدلب ريغ دلب يف راسف «هلهأو هتطو قراف يذلا ناسنالا وه

 يف نه :رمع نبال ےک ُيبنلا لاق دقو «هبراقأو هلهأ ريغ سانأ

 ."”*ليبس ربع وأ ٌبيرغ كناک اینا

 لالبو ركبوبأ :يأ "دعو ٌرُح» :چق لاق ءرمألا اذه لع كعم
 مالسالا يف ارلخد نيذلا نيملسملا ددع دادزا مث ءامهنع هللا يضر

 .(14) مقرب )١(

 .اهنع هللا يضر رمع نبا ثیدح نم (14 ۱3) يراخبلا هجرخأ ۲)
 4 ةسبع نب ورمع ثیدح نم (1۹8) ملسم هجرخآ(۳)



 داهجلا عیرشتو ةرجملا دعب هنإ مث ؛لئابقلا فلتغ نمو ةكم يف
 نيد يف سانلا لخدف ةمكم و لر حتف نأ ىلإ ممد لا حتف نأ ىلإ ؛مهدادعآ تدار

 نم ريثك ةّدر نم لصح ام لصحو ال هتافو دعب هنإ مث هاجاوفآ هللا

 ؛مزاح ا فقولا هنع هللا يضر قيّدصلا ركبوبأ فقو ةيبرعلا لئابقلا

 رلا دهاجف مالسالا مکحل مهعضتخأ یتح نيب
 ا و کم رمع دهع فو

 دو ی هاش کت تیره :العو
 رثكو هنايدألا رئاس لع لجو رع هللا نيد رهظف (۹ :فصلا] هر
 .هٌعابتأ

 تعسّناو مالسإلا رشنناو ةّيمأ ينب ةفالخ تءاج كلذ دعبو

 راتلا ةنتف كلذ التو ؛ساّبعلا ينب ةفالخ یتح تّدتماو تاحوتفلا

 فٔعضَي مالسالا لاز ام مث ؛لصح ام نيملسملا ىلع اهيف لصحو

 هيلع نوكيف ءأدب ایک ًایرغ نامّزلا رخآ يف دومی نأ ىلإ هلهأ لتیر
 مالسإلا ال يقیقحلا مالسإلا :مالسإلاب دارملاو ؛سانلا نم لا



 .يقيقحلا مالسإلاب ةربعلا نکلو ؛سانلا نم رس یت

 نونوكي نیذلا سانلا نم ةّلق ىوس هيلع نوكي ال يذلا وهو

 ؛هایرغ ىرخألا ممالل ةبسنلاب نيملسملا َّنأ ءاج اذطو ہایرُٹلاک
 مالسالا يعد يتلا ةفلاخلا قّرفلل ةبسنلاب ةعامجلاو ةئُّسلا لهأو

 مالسإلا دوعيف الل هنع ربخأ ام ىلإ رمألا لوؤيسو «كلذك ءابرُغ

 مالسإلا يعي ْنَم كانهو ءا نو ال ىوعد درج يه اناو

 يقيقحلا مالسإلا ال قالُقلاو جراوخلاك حبصيل هتم جرخي ىتح هيف

 هباحصآ لتیانمو ؛حیحصلا مالسالا وهو

 غ نوکی یتح ناملا رخآ يف
 «ىوملا نع قطني ال هنأل اڑا هب ربخأ ام عوقو نم دي الو

 لوصح دنع مالسإلاب كّشمتلا ىلع ثحلا ہانعم اه هنم رخ الهو

 لب ةفرحنملاو ةفلتخملا تارايتلا عم ناسنإلا فرجن ًالثل رم
 ىتح ىذألاو تاقياضملا نم هّیاصاو هلان امهم مالسإلا ىلع ت

 نیب ًابیرغ ودغي ىتح هرافکلا نم مهریغو مالسإلا ىلإ نوبسننی



 ضباقلاك هنیدب كشاا» نامز يني هنأ ثیدحلا يف ءاج دقو ؛سانلا

 كلذ يف ملسملا جوحأ ايف "كولا بح لع وأ هرم لع
 ؟ءابرغلا نع قي لتس دقو :فرحتیس هنإ

 نيذلا» ةياور يفو ۳۷سانلا دسق اذإ نوحلصي نيذلا» :لاقف

 يف دو هر رہن و نوحُلصَي «ءابرُعلا مه ءالؤهف ”ٌسانلا ةسفأ ام نوحلصُي

 لا لع ربصی نو سال

 تاقياضملاو ىذألا نم هل لات ىلوألا هتبرغ ین مالسإلا َّنأ ایکو
 شا مالسإلاب نيكتمحلا نامّزلا رخآ يف نیملسلا لانیسف مهلا ام

 رخآ يف نكلو و هللا لوسر مهيف نیلوالا نال «نیلزا

 لب ءراصنأ الو ٌناوعأ هل سيل مالسإلاب كمما نأ دجن ناملا

 نم ءادعألا ءالؤه ضعب نوكي

 كشمتما ملسملا جاتحبف «هناريجو هئاوخإو هدالوأ نم ىتح وأ هلهأ
 و ؛نيريثك ءادعأ نيب عقاو وه

 4 ةريره يأ ثيذح نم (۹۰۷۳) نسل يق دحأ مامإلا هجرخأ (۱)
 هه نس نب نحڑلا دبع ثيدح نم (113.) ادنسللا يف دم مامإلا هجرخأ (۲)
 ہ4 نزلا فوع نب ورمع ثيدح نم ۱۱۳ ۰)يلملا نع يه ۴)



aDلئاسرلا حرش ةلسلس  

 كلذو ؛؟ءابرغلل ىيرطف» :لاق ف هنإف انهو تا
 تباثلا مهفقومل

 حرفلا ءابرغلا ءالؤمل نإ :يأ ؛ءابرغلل ىبوُط» :قي هلوق ىنعمو

 وان کیلا :لاعت هلوق يف ایک مه ام می

 اع ةئم اهلظ يف بکا
 يف ءابرغلل هذه نوكتف یبوط یتست

 او ةحارلا نم اينذلا يف مهتاف نع ًاضوع ةّئجلا مهلف هنامّزلا رخآ

 | :ليقو دا لهأ ل

 لا هيفو :ةميظعلا رومألا هذه لع لدي میظع ثيدح انهق

 «تاقياضملاو ىذألا نم علسلا لصو ایھم مالسإلاب كشستلا لع

 نم هيلع وه ام ىلع ربصیلف ىبوط لهأ نم نوکیل رجألا دارأ نّمف

 لا نمو حيحصلا نیلا



 لیلج باتک وهو «ةنُشلا حرشا

 همالسالا عجارم نم عج

 روهشلا ریسفتلا هل :يوفبلا دوعسم ةا يبح مامالا وه :يوغبلاو

 كلا حرش١ هلو «ليزتتلا ماعم» یمسلا

 لاقف «ةيوونلا نیمیرالا» يف را لوقو

 باتکو !حيحص دانسإب ؛ةجحلا» بانك يف ءانيور حيحص ثيدح
 ًاريخأ عبط باتك وهو ؛ةّجحملا كرات لع ةّجحلا» همسا «ةجحلا»

 ۰5 ا د رظنا(١)



 لئاسر

 اذه دانسإ ةحصب مکح يرؤنلا مامإلاف .يسدقملا رصن هيقفلل نت

 4 یت اونی َتْبَسَم اِ ار مهييشنآ و
 مکحو ىلاعت هللا مک هرکی ال ملسلا نأ يف ةحضاو ةيآلاف ()0:هاسل]

 :لوقي العو لج هللاو ؛هتبغر فلاخي ناك ولو ایک هلوسر

 اوبر لس وا جَو هوس
 رب كيك » :هناحبس لاقو «[114:ةبرتلا] 4 |( مر
 کلک :هناحبس لاقو (۹:دمع) 4 رها طبعا ہلا کرنا ام اوُهِرك

 تب ی مڪي لا تت ام اک کیلی الات دمی
 يف ثيدحلل دهشت تايآلاف ۱ ::دمع) 4ِ رکی ڈو نکا

 نإف هات لوسرلا هب ءاج ا ًاعبات هاوه نوکی نأ ملسلا لع بججي هنأ

 ضقاون نم نال ؛رفاك وهف اڳ لوسرلا هب ءاج اميل افلام هاوه ناك





 [رانلا نم ةيجانلا ةقرفلا تافص]

 ایک يأ لع ننال: هللا لوسر لاق :لاقًاضيأ ہنعو -4
 نم مهیف ناك نإ ىتح لعاب لر :لیئارس يب

 ليئارسإ ينب إو :كلذ نصب نم يتم يف ناكل بلع هئأ ىنأ

 [۱۱۲].يذمرتلا هاور «يباحصأو هيلعانأ ام»

 ربخ اق ينا نأ هيف «ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذھ)]

 ءمهب هّبشتلا نع انیث دقو ؛یراصنلاو دوهيلاب هّبشتلا عوقو نع

 نبا مالسإلا خيش لاقو «"«مهنم وهف موقب هّبشت نم: لاقف
 ا ميرحت يضقي هنأ هلاوحأ قا ثيدحلا اهو :هللا همر ةيميت
 بشت ْنَم نأ كلذو "مپ بشن ا رفُك يضتقي ةرهاظ ناك ناو مهب

 مهضخبُي ناك ول ذإ ؛نطابلا يف مه هنأ لع ليلد اذهف رهاظلا يف مهب

 )١(برقم )341(.
 ثيدح نم (۸۰۳۱) درد وبأو ؛(9114) ادنسملا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ (1)

 ایه هلا يضر رمع نیا
 ۸٩۳/۱ «میقتسلا طارصلا ءاضتقاا رظنا (۳)



 :ينعي ؟«لعتلاب تلا َرْدَح» نوکیس هو لوسرلا ربخأ دقو

 لس حبصُي یخ مچ ها هلعفيو الإ مغاعنا نم ءيش كر ال

 يف مهب بت مهدلفیفهاوسبهاوس ءرخآلا لا لا ہبذُب اك
 حبصأ دقف «كلذل دهشب رضاحلا انتفو يف يرجي امو يش لک

 ةريقحلاو ةهفاتلا رومألا يف ىتحًار شتم مهب ہُہشتلاو راًفکلا ديلقت

 كردتلل» يف مکاخاو ء(۳۳۸۷) ۱۰/۷ ؟فصل» يف ةیش یا نبا هجرخأ (1)
 ,باھش نب قراط ثيدح نم (۲۰۷) ۱



 هبشتلاو ؛؛كلذ عنصي نم يأ يف ناكل ًةینالع هئأ ىتأ نم مهنم

 هرکذ يذلا لا ىلإ غلبي ابرو «هيعارصم ىلع رضاحلا انتقو يف رفاكلاب

 لاق دقو ؛رثابکلا ٌدشأ نم وهو امر ىنّرلا ناك اذإف كو لوسّرلا

 ۲۳ :ءارسإلا] 4 البس ءآَسَو هجا هل ارال » :لامت

 وهف ؛مالاب ناك اذإ فیکو دشا وهف مرغ تاذ ين اذه ناك اذ] فیکف

 ناک نإ هنأ ةجردل رافكلل ديلقتلاو هّبشنلا غلبیس نكلو «عنشأو شا

 الهو اهب نزي نم ةئالا هذه يف نوکیسق ةينالع هئأب ينزي نم مهيف
 .راّفكلاب هّبشتلا هارو یاست ال ناب ف هنم ريدحت

 هلم نيعبسو نیت لع تقّرفت لیئارسإ يا: هلوقو
 ىلإ تقرتفا یراصتلاف :مهنيد يف اوقرتفا كلذك یراصتلاو دوهيلاف

 ؛ةقرف نيعبسو نيتنث ىلع اوقرتفا دوهيلاو ؛ةقرف نيعبسو ىدحإ

 ی ملس چ يردحلا ديعس يأ ثيدح نم )۲٦٦۹( ملیسو/۷۴۲۰) يراخبلا هجرخأ (1)

 ۶ حس بی۵



 [45 :لافنألا] 4 دَر بر ارم اوت الو :لاعت لاقو

 باتک لعو :قحلا ىلع مهتملک عامتجا وه نیملسلا ىلع بجاولاف

 ام عقیس نکلو ؛فالتخالا

 «قرتفتس ةمألا هذه نا نم قي لوسرلا هنع ربخأو رد

 لا مدع لعو ةه هلوسر ةو هللا

 هنأ يف قرفلا ہذغ اه هم ٌديعو اذه «رانلا يف اهلك» :ق هلوقو

 هرفكلا ٌةجرد قلا غلب اذإ هرفكل رانا يف وه ْنَم مهنم نوكيس
 اف خیال رانلا لخدی دقو ہلالضل رانلا يف نوكي نم مهنمو

 مهرفكل اتإ :رانلا نودّعوتم مهلك مهف ءاهنم جرخي مٹ اھبف بی لب
 مفالشل اتو



 «يباحصأو هيلع انأ ام :لاق ؟هللا ل

 «ةيجانلا ةقرفلا ىّمسُت كلذلو ةقرفلا هذه ال رانلا نم وجني الف

 رانلا نم تحت اهنأل ؛ةيجانلاب ىّمستف ؛ةعامجلاو ةنّسلا لهأ مهو

 مكيلعف ًريثك ًافالتخا ىريسف مکنم شع نم هنإف» یک لاق

 اهب اوكّتمت ءيدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يّتشب

 ةثدحم لك ناف هرومالا تاثدعو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوُضَعو
 ام ىلع ناك ْنَم الإ رانلا نم وجني الف :"ةلالض ةعدب لکو ءةعدپ

 قرفلا عم بهذو فلاخ ْنَم اًمأو :هباحصأو ةَ لوسرلا هيلع ناک

 .رانلاب ديعولل ضّرعم هنإف

 فالتخ الا نکلو ؛فالتخالاو قّرفتلا نع يهنلا ثيدحلا يفف

 اله نم ًاجرغ مهل لعج العو لج هللا نكلو ءرشبلا ةعيبط نم
 ف لوسر نسو ىلاعت هللا باتک ىلإ عوجؤلا وهو فالتخالا

 يذمرئلاو :؛(۷٦٦٦) دوادوبلو ء(٤٣۱۷۱) سل يف دحأ مامإلا هجرخأ )١(
 ہا زاس نب ضابرعلا ثیدح نم (47-4) ہجام نیو (۷)



 رو
 نم جرخملاف

 نوش أو لر ور ونک ف منت نکل :لاعت هللا لاق
 اس( البرأت یسخاو کد رخ زا قا

 عيجألا ره فالتخالا وأ فالخا

 ىلع اهنأ يعّدتس ٍةقرف لک نال ویو هلوسر ةنسو لاعت

 هيلع ناك ام ىلإ عوجرلا وه لصفلا َّنكلو ؛لالض وأ أطخ ىلع

 و هلوسر نشو هللا باتک ىلإو «هباحصأو لپ لوسرلا



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [ىّده ىلإ اعد نم رجآ]

 ىلإ اعد ْنَم» :ًاعوفرم  ةريره يأ نع "'ملسملو -6

 رجلا نم هل ناك ىّده

 ةعورشم يهف ٌّنح ىلإ تناك نإ ةوعّدلاَّنأ ثيدحلا اذه يف ]1١[

 وَما لب َكْيَر لیک لإ ٌعذآ » :ىلاعت لاق ؛هبولطمو

 کم کلر :هناحبس لاقو ۸0۱۲۰ :لسنلا] 4 هل
 « توينلا مه کیت کشا ن ٤

 اهیفو ءاهب ٌرومأمو ةبولطم قحلا ىلإ ةوعّدلاف 4٠١ :نارمع گال

 ميظع لضف
 ةئسو ىلاعت هللا باتك نم :يأ ؛یّده ىلإ اعد نم: هلوقو

 رجا هلاني :يأ «هعبت نم روجأ لثم رجالا نم هل ناک» كي هلوسر

 الا اف «یدغاب لمعو هب ىدتقاو هعبت ْنَم لک نال ؛میظع

 لثم هل قو لوسرلاف :ةمايقلا موي ىلإ همت ْىَم روجأ لثم هل لوألا

 .(۲3۷4)مقرب()



 الا نم مف روصعلا فا
 و ؛ميظع ٌلضف اذه ينو «ةمايقلا موي ىلإ مهعبت ْنَم روج

 كلذ نوّلمحتیف ؛مهلاعِبَت لالضلاب لمعو مهب ىدتقا نم ماثآ لثم

 يرجيف لا ۃاعڈ اتاو .تاومأ مهو ىتح مثالا مهيلع

 عطقنا ناسنإلا تام اذإ :## لاق ایک تاومأ مهو رجالا مهيلع

 لو وأ هب عفتتُي ملع وأ ءةيراج ةفدص نم الإ ثالث نم الإ ہّلمع

 ہقمایقلا موي ىلإ هبحاص ىلع ملعلا ٌرجأ يرجيف "هل وعدي حلاص

 .ريثك ريخ اذه يفو ؛تیم وهو ىتح



 يف عقاو اذمو ؛لالض ةاعدو :ىّده ةاع :نیمسق ىلإ نومسقني
 ةاع نم رثكأ رضاحلا انتقو يف لالضلا ةاعدو «مويلا سانلا ةايح
 الف ؛یدملا



 لع ةلالدلاو «هلیاف رجأ لثم هلق

 لجو رع هللا ىلإ ةوعّدلا كلذك لمشت

 ۾ رخآ ىلع ًادحأ لد

 لثم رجالا نم هلف «

 «يونعملا ريخلا لمشت رب ا
 يف لخديو ؛عقانلا ملعلا ميلعتو

)...1 
 .جاتحملا اذه بلط مح يذلا نحُ لا رجأ

 .(۱۸۹۳) مقرب ملس (1)



 نم نأ هيفو ؛یوقتلو ہلا لع نواعتلا ىلع تلا ثيدحلا يقف

 بيغرت اذهو هلعاف رجأ لثم رجألا نم هل ناك ريخلا ىلع لد

 يث او ّيونعملا ريخلا لع ةلالدلل



 اذه يفف ؛4اهب لمع ْنَم لثم رجالا نم هل» ناك سانلا ٌدحأ ا

 .اهولهج وأ سائلا اهيسن دق يتلا

 ناك هلوسرو هللا يضر ال ةلالض ًةعدب عدا نمو :ؤااق هلوقو

 هيلعف ةعدب عدنبا وأ ايحأ نم نأ هيف اذه اهب لمع نم مثإ لثم هيلع

 نم لع در ًاضيأ اذه ينو ؛ةعدبلا هذه لمع ْنَم ماثآ لثم مئإلا نم
 اهب كئبتلاو نیحلاصلا راثآ ةرايزو دلاوملا ءايحإ نم عدبلل نوجورُب
 مهم نم ماثآ لثم مئإلا نم مهيلع ءالزهف

 )١( هجام نہاو (۲۷۷) ينمرتلا )۲۱۰(.

 لا ءايحإ لع ثم ا



 لئاسرلاا حرش ةلسلس

 [نتفلا بابسأ]

 نتف مُكَسِبلاذإ متنأ فيك :لاق ہل دوعسم نبا نعو -۸

 | ٍتِيِمتلاو ؛مكؤانمأ قو مکلاومآ

 [۱۱۵]."يمرادلا هاور .نیدلا ریغل

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع مالک نم میظع ٌدنأ اذه [۱۱۵]

 وأ ؟مكلاح نوكي فيك :يأ «متنأ فيك» :هلوق :ليلجلا یاحصلا

 ريت لو ركي :يأ ؛ریبکلا اهيلع مرهتو» ءلافطألا اهيلع أشنب :ينعي

 نش لالا اهتظَيو رقتست ىتح
 شا ذخ :يأ ؛ةّنُس ثکرث :ليق ءيش اهم ريغ اذإف» :هلوقو

 اعد ام اذإف «نامرلا رخآ ین اذه نوكيسو هس ذب ةعدبلاو ةعدب

 .(۷۰/۱)۱۸۸۵ ہت يف(



 اذإ اهنأل ؛رمألا اذغ نطفتلا يغبنيف ءاهب ةربع الف ءسانلا

 :نولوقیو اهنع نوعفادُي مهنأ ةجردل ةنس اهونظ سانلا لوقع يف
 راكنإل ةردابملا بجي هنأ لع اذه ٌلدف كلذب مهلهجل ةنّشلا تیغ

 زوجي او «تاثدحملاو عدبلا اهنع تكس اذإ هنأل ءاهنع توت

 اچ اوجتحاو شان اهثراوت
 يضر هتينك هذه «؟نمجرلا دبع ابأ اي كلذ ىتمو :اولاق» :هلوقو

 نيقباسلا نم ياللا لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع همساو ؛ہنع هلا
 .مالسإلا ىلإ نيلؤالا

 ملا وه :هقفلا ؛مكؤاهقف قو مکؤارُف رثك اذإ» :هلوقو
 "نيا يف همي اريخ هب هلل درب مه: لاق لجو رع هللا نيد

 .ه ةيواعم ثيدح نم (۱۰۳۷) ملسمو «(۳۱۱۹) يراخبلا هجرخآ (۱)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 یر الوات :لاعت لافو
 وأ اوظفحیل :العو لج لقي ملف ۱۲۱۲۲:

 نأ نود بتکلا يف ةعلاطملا رئ

 رخآ يف رثكي اذه لثمو ؛ءاهقفلا ن
 ىلع نوعلطیو صوصنلا نوظفحي نيذلا

 و لاق ایک اذهو هیلع دن ام ٌمهفو
 لمعلا

 ف مهدنع سیلو بتکلا

 رغبقُي نکلو ؛دابعلا نم هری

 ااه ًاسوؤر شانلا ذختا ٌمِلاَع بی اذإ یتح ءاملعلا ضبقب

 نادقُت نأ ىلع لدف ««اولضأو اوقف ملع ريغب اوتفاف اولئشف
 الو يفكي ال ءازقلا دوجو ناو .ميظع رطخ عمتجلا يف ءاهقفلا

 ريغب نوتفي مهنأل رضي لب ؛عوج نم ينغي الو نمسُي الو عفني
 ال وا مهبول :ليئارسإ ينب يف لات ہللا لاق اذهو ؛ملع

 زا ملعلا ضيقي ال هللا نإ»

 ورمع نب هللا دبع ثیدح نم (۲۱۷۳) ملسمو :(۱۰۰) يراخبلا هجرخأ (۱)

 منع هللا يفر



 ال ( نیل نا ءالعلا ىلإو ك لو
 «يفكي ال اذه نال .نآرقلا

 ىلإ ةليسو ظفحلا نکلو ءطقف ظفحلا

 ٍلماح برو :هيقفب سيل و
 نم یعز بم

 اذه غلب ایر نکلو ؛يعو نود ظفحيو ہرلا عمسي دقف ”"ةعماس
 نم ريثكلا هيلع ام ىلع رادلا سيلف ہہانعم فرعي هبقف ٍناسنإ ىلإ
 حرشلل اورّتصت مٹ بتكلا ةءارق لع اوفكع ثيح مولا بابشلا
 ؛ءابلعلا اوکرتو رخآلا ضعبلا دي لع مهضعب مّلعت وأ ءاوؤرق امدعب

 رح لبه دوعسم نبإ نم رح يذلا وهو ؛ديدش رطخ اذه يفف

 يلمرئلاو ؛(٣٣۳۱) داور ء(۹۰٥۲۱) هدنسلا يف دجأ مامإلا هجرخأ )١(
 چ تباث نب ديز ثيدح نم (۲۴۰) ہجام نباو ؛(١۰)

 هه ۃرکب يأ ثیدح نم )۱٦۷۹( ملسو ؛(١۱۷۸) يراخبلا هجرخأ (؟)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 :4 دوعسم نبا لوقف هک لوس هنم لع دن «مکزارت
 ًاتیش ديفي ال ءاّرقلاو ةءارقلا ةرثك نأ

 ءاهقفلا دوجو لق يهو ؛ةفآلا يه هذه ؛مكؤاهقف ٌلَثو» :هلوقو

 مهمادعتا وأ

 يف لالا وشفي ثيح ؛مكؤانمأ لَو مكلاومأ ترثکو» :هلوقو
 شغلاو عادخلا رثكيف ؛سانلا بولق نم ةنامأل

 .مهتالماعم يف بذکلاو

 عزو نامزلا رخآ

 نیلا ریغل هغو ؛ةرخآلا لمعب انا تسشلو :هلوقو
 مهل ف اتو تلا يحل ڈی نیت :لاعت هلوق تاک اذه
 مّلعتيو ؛ةرخآلا لمعب ايندلا بلطي :ينعي ۱6۱۰ :دوح] ی

 ٹوکیو ؛ملعلا يف ةبغر ال ةداهشلا لح ةفيظولا لجأل يعرشلا ملعلا

 لمع نم حضاو اذهو .ّيورخألا ال يوينُدلا لبقتسملل فاد رظنلا
 نم الإ ةرخآلا رومأ يف اینُڈلا نويلطي ثيح مویلا سانلا ضعب

 «لاعتو هناحبس هلل هلمع صلخُي نأ ملسلا ىلع بجاولاف هللا محر

 دحاو لک نال ؛تاركتملاو عدبلا اهيف رُكت ينلا يه لاوحالا هذهو

 !هاينُد يف كمهنم



 [مالسإلا مدهي نأ نکمی ام رکذ]
 ايز نعو -۹

 عرس الف قي ہلوسر
 نال ؛مهنم ردصی اهب ةربعال نی یوق فالخب ېلاع نم اہنال

 يف اطخلا ردصي نأ ةلكشملا نكلو :یوتفلل حلصي ال هنأ نوفرعی سانلا

 نأ ءايلعلا لع بجوُيو دكؤب اع اذهو !ملعلاب فورعلل ملاعلا نم ىوتفلا

 ةّجح مارق ريصتف اوؤطخي ال ؛ىوتفلا يف اور اوّرحتبو اودُگانی
 .أطخ يهو اهب نوذخایف ماوعلاو سانلل

 مالسإلا رهظُي يذلا ره :قفانلا ؛باتکلاب قفانملا لادجو» :هلوفو

 يف( ت٠ ٩0۸۲/۱



 میلع نوکی ىتح مّلعتيو ؛بتکلا أرقيو

 ظفحي هنأل ةنشلاو باتكلاب لداجي ها

 رضاحلا انتقو يف باتکلا ضعب لعفی ایک «سانلاب ریو صوصتلا
 ةلالدلل ةفيرشلا ثيداحألا وأ ةينآرقلا تايآلا ضعب نوسمتلي نيذلا

 میظع رطخ اذه ينو :ةّلاضلا مهتالاقم ىلع
 الا نوكتسف تاودنلاو تارضاحملاو بطخ او فيلأتلاو ةباتكلا

 ال مهنأ نوملعي الو «مهقافن نوملعي ال سانلا نال هرطخ ىلع

 اهر ثيدحلا وأ ةيآلا اوعمس ام اذإ مهنإف :ةنُشلاو باتكلا نومهفی

 يف نقلا رب اماذإ هنأل ۽

 زه نع ردصی اب نوعنتقي
 نوُلضملا نيطالسلا مهي دارلاو ؛نيَلِضُملا الا مکخوه :هلوقو

 سانلا نال ؛مالسالا نومدهي مهف ما نوديري ال نيذلا ةربابجلا
 ماطُح نم مهدنع هيف ًةبغر او ؛مبتوطس نم ًافوخ ام مہنوعبتی

 دقو ءةثالثلا فانصألا ءالؤه نيملسملا ىلع نوكي ام رطخأف ؛اينّذلا

 .۱۱«نیّلضلا ةمئألا يتثا لع فاخخأ انا: لاق

 ينمرتار )٤۲۵۲(« دود ولو ء(۲۲۳۹۳) هدنسملا يت دحأ مامإلا هجرخا (۱)
 نیو ثيدح نم (۳۹۵۲) هجام نياو (۲۲۲۹)



 [حلاصلا فلّسلاب ءادتقالا ىلإ ةوعدلا]

 ٌباحصأ اهُدبَتَي ال ةدابع لك :لاق  ةفيذح نعو - ٠١

 [۱۱۷]:"دواد

 او هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح يف هوحن رم اذه 1

 يف مهلك : هلوق هيف
 انهو ”*يباحصأو هيلع انآ ام» :لاق

 ؟هللا لوسر اي يه نس
 دق

 .اهوديعت الف یے هللا لوسر باحصا اهدّبعتي ال ةدابع

 ةیذح لو

 لوسرلا ذيمالت مهنأل هو لوسرلا دعب ةودقلا مه ةباحصلاف

 لہو لاق دقو ہنع علعلااوُلتو ءاوذخأو .مالسلاو ةالصلا هيلع
 لضفأ مھف مہ نيذلا مث من نيذلا مث يرق مكيخ»
 ذخؤیف هلا نيد لع ءانمأ مهنأل كي لوسرلا دعب ةودقلا مهو ةئالا

 .نيّدلاو ملعلا مهنع

 )١( يراخیلا ہوحتہ هجرخأو دواد يأ دنع سیل )۷۲۸۲(.
 يذمرتلا هجرخأ (؟) )5341(.

 ) )۳ہہ نيصح نب نارمع ثیدح نم (۲۵۳۵) ملو «(1414) يراخبلا هجرخأ



 دقف لاقم مهدعب هاج نَمل اوعَدَي مل ةلّضفملا نورقلاو نوعباتلاو

 كّسمتلاب بیغرتلا هيف اذهف هدعاوقلااودٌفو لا اونيو نيدلا او

 نورقلا دعب ءاج نع ريذحتلا هيفو ؛حلاصلا فلتلا هيلع ناك اهب

 ةّئئألا نم حلاصلا فلا هيلع ناك ام لعأر ناك ْنَم الإ ةلّضفملا

 هاشا

 ءاج نمع اوذخأت وأ ءمكدنع نم ًائیش اول الو چ هللا لوسر

 ءالوه دعب



 كل هذه ّلضفأ اوناك افق دمع
 للا مهژاتخا «افلكت اهلقاو

 اهلك هتايلك تناك يذلا ء4 دوعسم نبا نع رثالا انهو 3

 افالخ نم يتلا حيحصلا قيرطلا اهيف مسر يتلا هرونو ةمكح
 نع جاجوعا وأ فارحنا نود ؛ةحيحصلا ةنّسلا ىلإ ملسملا لصي

 میقتسلا طارصلا

 دق تيملا نأل «تام دق نتب ْنَتسیلف ًاتسُم ناک نم» :ہلوقف

 نمف «نتفلل ةضرغ هنإف يا اأو ہقنتفلا نم هيلع ىشخجي الو ىهتنا

 ءاج نّمل ةبسلاب اًمأو «نيقباسلا ةّمئألاب دنقیلف ءادتقالا دارأ

 او ام مهنم ذی هنإف .مهدمب هفلاخ ام كرتیو

 )١( «حیاصلا ةاكشم» ین ایک 8۲/۱



 «..ةئألا هذه لضفأ وآ» :هلوقو

 لكا :هيف لئاقلا قباسلا رثألا يف قبس يذلا ةفيذح لوق لثم اذهو
 يف ال ؛«اهودبعت الف 95: هللا لو

 مهريغ يف دجوت ال يتلا تافصلا نم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 کن اهلقأو بلع اھقتعاو ءابولق اه اوثاك مهنأل ؛ةمألا هذه نم

 خسار مهُملعو ةمألا هذه بولق ىقت
 نوفّلكتي الو هةتشلاو باتكلا لع تبا

 نبا لوقي اذهلو «ةداقإلا ىلع مهمالک رصتقي ناو «هترثكو مالكلا

 رثكأ نورخئأتملاو هامالک ّلقأو بلع رثكأ تومّدقتملا ناك :بجر
 ًايلع ّلقأو مالک

 هناحبس هنأل «هئيد ةماقإلو هين ةبحصل ہللا مهراتخا» :ہلوقو

 5 أل ب يلا ةنالخ نوحلصي مہناب هملعل الإ مہراتخا ام

 اک مھیف اومّلكتت وأ مهوصُقتت الف «مهلضف مه اوفرعاف» :هلوقو
 فالخب ؛مهريغو ةلزتعم او ةضفارلا نم لالضلا لهأو ةعدتبلا لعفي
 نوشرتيو مملو مهنومرتجيو ةباحصلا نورقي نيذلا ةنشلا لهأ
 .ةقثلا مات مهب نوقثيو مهب نودنقيو مهنع

 نی مهنع هللا يضر مهبولقف
 اتاو ءابذبذتم سیلو



 0 !هچام نب

 نأ نمو فالتخالا نم موصعم العو لج هللا مالکف ۱۲۸۲ :ءاسلا]
 ات دك فراس كنب وک لاس كمي سا

 تره :العو لج هللا لاق دقو
 ةحضاو تابآ كانهف 1۷ ؛نارمع ک)4پ نهم رنو بكا ما یه
 تایال اهریسفت يف جاتجب تایآ كانهو هةمگحُملا يهو اهسفن يف

 ,(۸8) ءانعمب هجام نیاو :(31/4) ةدنسملا» يف دحأ (۱)



 للاسرلا حرش ةلسلس

 اهض نم دب ال لب اهسفن يف اهنم بولطلا حض ال هنال ؛یرخآ
 مهنأ ملعلا يف نيخسارلا ةقیرطف هاهرشفلل ةمگحُملا تایالا ىلإ

 «ىرخأ تایآ دقت هنم قلطُملاف :ضعب هضعب هللا مالک نورشفي
 اهخسنت ةخوسنم تايآ كانهو «یرخآ تايآ هحشوت لمجلاو

 ج الف لجو رع ہللا باتکب ةفرعم ىلإ جات اذهو «یرخآ تايآ
 لوصأ هدنع نوكي نأ نود هللا باتك ريسفت يف لی نأ ناسنإلل
 دعاوق ءایلعلا عضو كلذلو ہلا مالك رقي فيك اهب فرعي
 هذه فرعي نأ ملعلا بلاطل ّدب الو ریسفتلا لوصأ یتست ريسفتلل

 .لوصألا هذهو دعاوقلا

 ؛سانلا ىلع سيبلتلا مهفدهو غیز مہولق يف نيذلا امآو

 نأ نود هب نولدتسیو هباشتا نوذخأي مهنإف :مهنيد يف مهكيكشتو

 نوعی نيذلا متيأر اذإ» :ثيدحلا يف يتايسو .مكحشلا ىلإ هوُدري

 فنص كانهو ؛۱۷مهورذحاف هللا ّمس نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام

 نآرفلا ریسفت نونقتُي الف لهج مهدنع امنإو غيز مهدنع سيل رخآ

 هلا يهر ةشئاع ثیدح نم )۲٦٦٦( ملسمو :(406۷) يراخبلا هجرخأ (۱)
 اهنع



 فک لوالاو :زوجي الو مارح
 ذهن لا اذه لع ُلھٹلا هلخ يذلا ااو

 /«باصأ ولو أطخأ دقق لجو رع هللا باتك يف لاق ْنَم» :لاق

 هريسفت يق لخدي نأ يغبني الف مو لب العو لج هللا باتکف
 را هل ر لف :ىلاعت لاق ءخوسرلاو ملعلا لهأ الإ هب لالدتسال

 مألاو 1۷ :نارمع ل) كتا دم ت

 أوو ءيشلا اهيلإ عجرت يتلا يه
 :نیمسق ىلإ اومسقنا دق كلذ يف

 مگحٹلا اوکرتو هباشحلا اوذخأ نيذلا عيلا لهأ مهو :لوألا
 .ليلضتلا دصتب

 ضانلاو ,[۷:نارمع لا

 نبا ثیدح نم (۲۹۰۰) يذمرتلاو ؛(۹٠۲۰) ؛دنسملا» يف دما هجرخأ )١(
 .|هنع هللا يضر سابع

 اچ لا دبع ني بانج ثیفخ نم (۲۹۵۲) شما ء(٣٥٦۳) دوادوبل هجرخأ (۲)



 ہذلا مهو ملعلا يف خوسرلا لهأ مهو :يناثلا هاش نو

 الف ههباشتملاو مگحلا ءانير دنع نم لك :نولوقیو .مکحلا
 هضعب رشفی هللا مالک نال «ناثلا فرطلا نوکرتیو ًافرط نوذخأي

 تپ
 يف نوثحبي مهو ةباحصلا ىلع جرخ ثیدح ا اذه یت ب لاو

 هّضعب اوبذکت الفا :لاقو في مههجرت :ةلكشُملا تايآلا ضعب

 يذلا نال ؛«ديلاع ىلإ هوکف منهج امو ءاولوقق هنم ممل ایق ءضعبي

 هللا ىلع لوقتیو ؛هريسفت يف لخدی ال ہللا مالك مُھَق نقیب الو نسميال
 ال ناك اذإف «هریغ لعو هيلع ميظع رطخ اذه يفق ءاذكو اذك دارأ هنأب

 ۔یلاعتو هناجبس هللاع هل دیو فقوتیلف ملعی
 ملعب الإ هيف ضوخلا زوجي ال لجو رع هلا مالك نأ لصاحلاو

 ,هريسفت طباوضو دعاوقب مامإو ٍةريصبو

 دحاو لک يِدييف نرمئادنپ :يأ «نآرقلا يف نوؤرادتي» :هلوقو

 .هريسفت يف نوفلتخیف رخ الا «ىطخيو هیار

  «مکلبق ناك ْنَم َكّله اهنإف :هلوقو

 .اوكلهف امهيف اوّیغو ليجنإلاو ةاروّتلا اوفّرحف



 نمو ؛خلإ...ًاضعب هضعب قّدصْی هللا ُباتك لژن امنإو» :هلوقو
 هو ابر رو منم توت و :لاعت هلوق كلذ

 هلوقو ۸2۲8۰ :ةرقبلا ] © جا ع لو

 ةدحاوف ءرهاظلا يف ناتفلتخ ناتيآلاف
 ال ةرشعو رهشأ ةعبرأ لا بجوت ىزخالاو تس ديلا بجو

 ةرشعو رهشأ ةعبرألا ةیآب ةخوسنم لوح ا ةیآ نإ :ءاملعلا لوقي اذه ینو
 ناك اذهف لوحلل عاتلا تو ايأ ةرشعو رهشا ةعبرأ ةافولل ةّدعلاف مايأ

 خت ام :لاعت لاق .خسنلا هلخدي تآرقلاو ؛خسُ مث رمالا لوأ یف

 الف ٠٠١ :ةرفبلا] 4 هدفی زآ ابن رب بت ایل زا 1

 يهف ةيناثلا امأو لوألا ةيآلا لع لمعلا ّنأل نيتيآلا نیب ضراعن

 ما رمح ا مک بیگ ) :ىلاعت هلوق لشم يفو .ةخوسنم
 ع مَع نوا اح 3 ني کز



 ےس

 يهو ؛نیدلاولل ةيصولاب رمألا اھیف ہذھف ۸۱۸۰ :ةرقبلا] €

 لکی کل عکس دکزآ ف ا و
 تاگ نإ ام ال یھ

 ي شڈشلا
 ءاسنلا] 4 شا 5

 ثیزاولا ةيآب ةخوسنم

 قوم ها کد یتا نع
 الو فضلا امت تو

 52و

 الف هّح ىح يذ لك ىطعأ دق هللا ن٥ بلا لاقو ۱

 ؛ةيصولاو ثاریلا نيب نیدلاولل عممجي الف :ثراول ةيصو
 لوصأو «ةريصبو ملع ىلإ جاتحي مهفلاو طابتتسالا اذه لثمو

 لك لوسرلا نس كلذكو ءاهحضوتو دعاوقلا هذه نيب ريسفتلا
 ړاکلاو » :لاعت هلوق كلذ لاو ہہحضوتو نآرقلا رشفُت

 نأ نم ةيآلا ركذت ملف (۳۸ :ةدالل]4 اه اوم كقت قرار

 تكلا لصفت نم عطقُ اہ نیی اإ لوسرلا کلر دیلا عطقُت
 رکدت مل مث 6 لوسٌرلا نم ةيلمعلا ةنُشلا هی دقف ؛عارلا نم

 اوعطقاف) ةءارق يف اج دقو ؛یرسیلا مأ ینمیلا عطقت امھتُیا ةيآلا

 جام نباو ؛(۲۸۷۰) دوادوبأو )۲۲۲۹٢( هدتسلا» ين دمحأ مامإلا هجرخأ (۱)
 هلال ةمامأ يا ثيدح نم (۲۷۱۳)



 او :لاعت هلوق اذكو .ةريصبو ںی رک

 دجن الف :تاولّصلا ددع الو ءانیهو تاعكرلا ددع ةيآلا يف ركذي ملف

 دجن ال كلذ نمو .هرشفت كلذك ةّشلاو ًاضعب هضعب نآرقلا رفيف

 بجت يتلا لاومألا يه امو .ءارقفلل ءاينغألا نم ةقحتسملا ةاكزلا ريداقم

 هريغو اذهف ءِباِصّنلا مكو ُبَِت ىتمو ءاھیف

 يف خوسڑلا باحصال اهکرتو رومألا هذه يف لقعتلا نم دب الف

 قلك هلوسر هّنْسِب وأ ضعبي هضعب هللا مالک نورشفی نيذلا ملعلا

 .ةيلمعلاو ةيلوقلا

 ۱91٩/۶ يربطلا ريرج نبال «نايلا عماج» رظنا هه دومسم نبا أرق اهبو (۱)



 وه بّدعلا نا كلذو یمعالا ثيدحلا اذه [۱۲۰]

 ال هال «هلقف ًاتیش نولوقي ّسانلا ٌتعمس» :لوقی يذلا دّلقملا

 مّلعتي نأ لواح الو 5ق هلوسر سو هللا تانک مّلعتي و هب نمؤی

 امن اذهو ءطقق ديلقتلاب نیا ذخأ اهنإو هب مت ال هنأل هتيد ّرومأ

 نيد رومأ مّلعتي نأ ملسملا ىلع بجاولاَّنأل هنوکی ال نأ يغبني

 مّلعتی نأ نم ناسنإلل ٌدب الف اقلطم ديلقتلا اهيف زوج ال ةديقعلاو
 ًادحأ دّلقی الو ةعاطتسالا بسح ةلّصقم امو ٌةلمح ات :هتديقع

 ًائيش نولوقي سانلا تعمس :بذعلل هيف لوقي يذلا وه اذهو ءاهیف

 ؛هّيينو هنيدو هر نع لثس ام اذإ يردأ الب بيجي امدعب ؛ثكقف
 يف لاوحألا لقأو ءاهملعت نم دب الو «زرجي ال ةديقعلا يف ديلقتلاف

 هللا يضر رکب يبأ تب ءايسأ ثيدح نم ؛(٥۹۰) ملسمو ء۷۲۸۷) يراخيلا (۱)
 اهنع



 .كلذ ةفرعم نم دب الف

 وه ام ةفرعمو ةسمح ا مالسالا ناكرأو ءنيّدلا ةفرعم كلذک يغبنيو

 .نايبإلل ةتسلا ناکر لا ةفرعمو هتقيقحو هفیرعتو مالسالا



 لا يق هقفتلا ةليضف]

 ْنَما :لاق اک هللا لوسر نأ هي ةيواعم نع ”امهيفو - 6

 [۱۳۱].«نیْلا ين ُههفَفيريخ هب هلل دري

 4 ةيواعم ثيدح نم !نیحیحصلا* يف دراولا ثيدحلا اذه نی ]

 لب :هنيد روم لھجب ال نأ ناسنالا لع هنأو :نیڈلا یت ہل

 مه ان هبداراو خیل هتعمل هقفقو عج
 بولطلا هجولا ىلع هب نايتإلا نم هيف نگمتی هجو ىلع هئيد رومآ

 .ةريصبو ملع نع او دیلقتو لهج نعال
 ہمّلعتب كلذو «هتفرعمو نیل يف مهلا : :ہانعم نيدلا يف هقفلاق

 .ًاريخ هب دارأ هللا نأ لع ًاليلد كلذ ناك همّلعتو هنيدب ىنتعا نمف

 هب دارآ هلا نأ لع ًاليلد كلذ ناك هد رم هت مو مع ل نمو

 نيد يف ناسنإلا هّقفت وه ربا ةمالع نم نأ ثيدحلا قوطتمف آرش
 .هنيد رومأ ناسنإلا لهجي نأ رشلا ةمالع نمو

 :نیمسق ىلع هقفلاو
 .ملسم لك ىلع نيع ضرف :لوألا
 .ةيافك ضرف :يناثلاو

 .أ يف هی نأ نم هل دب ال

 .(۱۰۳۷) ملسمو ؛(۷۱) يراخبلا (1)



 سنا مالسإلا ناکرآ مّلعت وه نايعألا لع شرف وه يذلاف
 هذه يف ملسلا هقیف ؛جحلاو ةاكزلاو مایصلاو ةالصلاو ديحوتلا
 دعي ال اذهو ؛ةريصب ىلع ایی نأو لجال اهانعم فرعيو ناکرالا

 ام ناننإلا من ميظع رطخ لع وهف دا هلهج ناف «هلهجب ّدحأ



 ٍيغلا لّثَمك ملعلاو یدشا نی هب هللا يتعب ام لمد هک
 املا تل ةي ٌةفئاط اهنم تناكف ًاضرا باصأ ريثكلا

 ٌبداجأ اهنم تناکو ءّريثكلا َبشُعلاو ًالكلا تبنأف

 ءاوعرّرو اوقَسو اوبرگف سانلا هب هللا عفتف املا تکسمآ

 الو ةام كم ال ٌناعيِق يه ان ىرخأ ٌةفئاط اهنم باصأو

 هللا ينب ام هَمَقَتو هللا نيد يف

 ید لبق لو ًاسأر كلذب غفر نم لتعو ؛مّلعو علف هب
 [1771.«هب ثلسرأ يذلا هللا

 برضْی العو لج هللاو ؛ةيوبنلا ةلثمالل نّمضتم ثیدح ا اذه 1

 ماكحألا حيضوتل لاثمألا برضي اك لا كلذكو «ساتلل لاثمألا

 .ةيوبنلا لاثمألا نم ميظع لم اذهو هناهذالا يف اهخیسرتو

 ثيغلاب ةنّسلاو باتکلا نم هب ءاج يلا َملعلا لا هّبش

 هب یی هنإف ملعلا كلذكو ءاهايحأف ضرألا باصأ يذلا ريثكلا

 ضرألا ماسقأك ماسقأ ةئالث ىلإ ملعلا عم سانلا آو مق مث :بولقلا

 )١( ملسمو 6۷ ۹) يراخیلا )۲۲۸۷(.



 نطاب يفو ناردفلا يق ءاملا ج لک هلم ثيداحألاو صوصتلل

 میهقفتو «ضرألا زهنءالکلا تابتإ لثمك
 مج نع مهوحنو يراخبلاو كلامو يعفاشلاو دمحأ مامإلاك ثيدحلا

 .ءاملعلا تاقبط لضفأ ءالؤهو «هقفلا وه يذلا مهفلاو ظفحلا نيب

 اهنكلو جت الو تبث ال يتلا

 لو ءاهنم نوبرشیف سانلا اب عفتی ينلا ءاملا يبا لع ًةلمتشم

 اورّبمو اهديناسأب اوتعا نيذلا صوصتلاو ثيدحلا طاح لمك كلذ

 هقفا ہل نوكي نأ نود ئا ظقحب ارتتعاف دریغ نع اهنم حيحصلا

 يذلا ءاملاب ظفتحت يتلا ءابدحلا ضرالا عفت اهكف «صوصتل ہذہب

 محل هرظفح اهب ّسانلا ظاَفح ا ءالؤه عفني كلذكف سانلا هب عفتني



 مهنیودنو پہن سل مهظفح بیسب اهب هللا عفت يتلا صوصنلا نم

 نيذلا لوألا فنصلا ةجرد ىلإ لصي

 رش وه مسقلا اذهو ؛نوهفی الو نوظفحي ال نیذلا لثمك اهم هذهو
 ءالاب عفت ال يتلا خلا ضرألاك ءيشي هنم دافتسُيال يذلا ءماسقألا

 نیذلا سانلا نم ثلاثلا عونلا اذه اذكو ؛سانلا هب عفتيل گی الو

 نوعفتی ال ملعلا اوعمس اذإف :ةيعاو ماهفأ الو ةظقاح بولق مش سیل
 .مهريغالو مهسفنأ اوعفت مه الف هنوظفحيالو هب

 لضفو ؛لاثمألا ثرض اهنم ملعلا نم ٌعاونأ ثيدحلا اذه ينو

 .هنع ضارعالا فو هيلع لا ةّدشو «ميلعتلاو ملعلا



 اذإ» :ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشناع نع

 هللا یّمَس نيذلا كئلوأف هنم هاش ام نوعی

 ([ء۰

 «نآرقلا نم هباشتلا ةلأسم يف هركذ قبس ثیدح ا اذھ [۱۲۳]

 هعاجرإب ايناو «هسفنب هانعم حقي ال يذلا وه هباشنملا نأ انرکذو
 ىلإ هيف عجرُي لب ًادرفتم هب لدتسُيال اذه

 نيب نوعمجي ملعلا يف نوخسارلاف ه

 نوذخأيف میر لهأ اتآو :مگحلا ىلإ هباشتملا نوذریف س

 نوعی نيذلا متيأر اذإ» :فك لاق اذغو ؛مكحُملا نوكرتيو هباشتلا

 ههدرفمب هريسفت :ينعي ؛(۷ :نارمع لا 4 »يوت مشی ان ويبي

 ديرأ اذإ اذه «يارلاب ركفيالو محملا ىلإ هثرب لا ركفيال وهو

 رابخألا هذه هيلإ لووت ام ليوأتلاب ديرأ اذإ اتاو ءريسفتلا :ليواتلاب
 لکی هلأ أَي مب :لاعت لاق هللا الإ هملعي ال اذهف لبقتسملا يف

 )١( ملسو :689۷) يراخبلا )۲٦٦١(.



 شرعلا ىلع هیوبآ عف

 اھآم :اهلیواتو 4 یی ليرات اه بای لاو ًادججس هل

 :نیمسق ىلع ليوأتلاف ۱۰۰[۰ :فسرب)

 نوخسارلا ءاملعلا هفرعی اذهو «ريسفتلا هب دارُي لیوا

 رابخأك رابخ لا نم بل هيلإ لوؤي ام هب داری ليوأت :يناثلا

 .العو لج هللا الإ هملعي ال اذهو





 اوحلا نم ءايبنألا عم نونوکی .ممالا لضفأ مهو راصنألاو

 ٦ مهدعب نی تلت :95 هلوقو

 ؛مهّلعف مُكوق فلاخي نيذلا نورشأتلا مهو «نورمؤي ال ام نولعفيو

 ءاهب اورمؤي مل ءايشأ نولمعي امنإو تل ا نم هوملع اب نولمعي الف

 ءاهوثدحأ تاثدحُميو مهسفنأ دنع نم اهوعدنبا ءايشأب نودّبعتيو

 ؛عقاو ءيش اذهو «تاثدحملاو عدبلاب نولمعيو ننُّسلا نوکرتیف

 ىلع نوصرحي اهنإو نشا ىلإ نوتفتلي ال نآلا ءالؤه نم ًاريثك دجنف
 هللا نوديعي امنإو ةیفإلا رماوألاو نتسلاب نولي الف «عدبلاب لمعلا

 ؛مہتداقو مهرباكأ هب مهرمأي امو مهؤاوهأ هنسحتست ام بسح لع
 فللا نیب قزل نایب اذه ينو هنورمزی ال ام نولعفی مهف

 يف هلوسر نشو ہللا رماواب نودّیقی فلان وهو لا
 نوبجتیو ةتشلاو باتکلا نولّثمتيق مھقالخآو مشاعفأو مهلاوقأ

 مهف كلذ نم سکعلا لعف فّلخلا اتآو :تاثدحُملاو عدبلا

 .تائّدحُملاو عدبلای نولمعيو نا نوكرتي

 مهّدهاج نمو ؛نسؤم وهف ٭ اب مهدهاج نتفا :ي هلوقو
 ا5 هلوقك اذهو «نمؤم وهف هبلقب مهدهاج ْنَمو :نمؤم وهف هناسلب



 چھ يردخلا دیعس يا ثيدح نم (44) ملسم هجرخآ (۱)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [ىراصنلاو دوهيلا نم ذخألا نع يهنلا]

 ال هللا لوسر ای :لاق هيض ٌرمع نا
 ؟اهضعب بکن نأ

 دقل یراصتلاو ٌدوهيلا تک اک متنأ

 باج نعو -۸

 7 وہی نم ثيداحأ عم اجت دوبی نم تیداحا مست

 وما :ک لاقف

 ةاضيب اهب مكشج
 [۰]۱۲۵"!دحآ اور «يعابتا

 الا هر ام اح یسوم ناك ولو ی

 ةعيرش هتعیرش نال ثیدحا اذه ین هلاق ام لاق دقل 1

 ةلماش در رو

 ل ةخسان ةعيرش ًاضيأ يهو ٌةعالا موقت نأ ىلإ سالا تاب

 زوجي الف :خوسنللا
 ال ؛سانلا نیب هرشننو ليجنإلا نم وأ ةاروتلا نم ءيشب يتأن نأ انل
 نأ ىلإ نامزألا عيمجل يفكيو ؛سنإلاو ٌی ا يفكي ام انتعيرش یف
 يللا نال ها لوسر نس ىلع راصتقالا يغبنيف ةعاسلا موقت

 :قاروتلا نم ًافاروأ هعم یار اتل # باطخلا نب رمع لع ركنأ قب

 .(18183) مقرب «دنسملا» يف (۱)



 دوو مباغت تريلات طه تاکی بلا لت
 پکی یتنلا هه کیلو مس لأ ىلا

 مالسلاو ةالّضلا هيلع لاقو ۰۱2۷ :فارعألا]

 دق دم د سوو
 رولا ایا هدر

 درب يب عمسي
 باحضا نم ناگ ال هب تلسرأ اب نمؤي لو تومي مث ينارصن الو

 ىقبي وأ ج لوسرلا ةثعب دعب ةينارصنلا لع یقی يذلاف ۱۱۷ رانا
 ابا نم هب هللا هرمأ ام كرت هنأل ؛رانلا لهآ نم وه امنإ ةيدوهبلا لع

 هک لوسّرلا اذه

 ره یا ثيفح نم )1٥١( ملسم هجرخأ )١(



 لئاسرلا

 [نیّڈلا رومآ ماسقأ]

 ضرف هللا نإ» :ًاعوفرم ه َينَتُحلا ةبلعث يأ نعو -۹

 ةايشأ مّرحو ءاھوُدنت الف ًادودش ّدَحو ءاهومّيضُي الف فارق

 ةعبرأ ىلع نیڈلا رومأ َّنأ ثيدحلا اذه یف كي لوسرلا ركذ 3

 :ماسقأ
 ءيش عّيضُي نأ زوج ال هذهو ؛ضئارفلاو تابجاولا :لوألا

 .اهب نایتإلا بجي لب ءاهنم
 داعتبالاو اهن بجي هذهو ىلا اهمّرح يتلا تامّرحملا :يناثلاو

 .اهنم ءيش لف مدعو اهنع
 الف «سانلل اهلحأو هللا اهحابآ يتلا تاحابملا يهو دود :ثلاثلا

 آن :لاعت لاق ؛مارحلا ىلإ لالحلا يعت يغبني

 ءاهودتعت الف :لاقيف تاحابملا اهب دارو نلطُي هللا دودحو (؟؟4:ةرقبلا]

 نعو اهنع اودعتبا :ينعي ؛اهوبرقت الف :لاقيف تامّرحملا اهب دارو قلطُيو

 .مارح ا ىلإ اهوشعک الف تاحابما اتأو ءاهيلإ ةلصوملا لئاسولا

 .(۱۲۵۱۹) ۱۲/۳ یربکلا» يف يقهيبلاو :(45) ۱۹۳/٤ ينطقرادلا (1)



 لیلد دجوي الو مر رفُي ل يذلا هنع توکسلا :عبارلا
 الف هنع ٌرفعم الهو ؛ہنع ثکسّتف هلع هللا تكسو ؛هتحابإ لع

 الو هميرحت لع لیلد الف ؛مارح مآ لالح وه ثیح نم هيف ثحبن
 ناك ول هنال .هنع توکسلا انُعَسيف .بجاو هنأ ىلع الو ؛هتحابإ لع

 ال هللا هنيبل ةجاح هب انل

 تامّرحملا كرو تابجاولا لف بجي هنأ ثيدحلا اذه ينو

 اذه لثمو :هنع توکسلا نع توكسلاو :تاحابملا ىلع راصتقالاو

 تال ی ) :لاعت هلوق يف ءاج اذهلو يي ّبنلا تقو يف ناک

 اذه لهف ۸۱۰۱: شرع
000 ×× 
 موقت نأ ىلإ ماع هنأ ۔ ملعأ هثاو ۔ رھاظلا ؟ةعاسلا موقت نأ ىلإ

 الو ہمیرحت لع الو هباجيإ لع ليلد ال يذلا نع توكسملاف اس
 مل العو لج هللاو «هنع ہللا تكس ایک هنع ثكسل اننإف ہتحابإ لع

 ؛دابعلاب ةر هنع تكس امنإو ؛یسنہ ال هللا َّنأل نايسن هنع تكسي

 .«نايسن ريغ مکل ةحرا : هنع لاق اذه



 ريمسق لع ملعلا لهأ

 لعل راهرو تعا تم دست
 ایک مهئايبنأل ليئارسإ ينب ةلئسأ لثم اذهو «

 لا لاؤسلا يناثلا زوجي الو ضوفرم

 لمَ انتم :لاعت هللا لاق هی ٌرومأم وهف يعرب

 4 ةريره يبأ ثيدح نم (۱۳۲۷) ملسمو (۷۲۸۸) يراخبلا هجرخآ (۱)



 [قّرفتلاو فالتخالا نع يهنلا]
 َّنأ # ةريره يبأ نع ""نیحیحصلا» يفو -۰

 هب مکترمآ امو ثوبتتجاف هنع مکتی ام١ :لاف دایک هللا لوسر

 کب مُكَلبَق ناك نم كل اف .مثتعطَتسا ام هنم اونأف
 [111] .؛مهئايبنأ لع مهفالتخاو

 هان: هلوقك اذه هوبنتجاف هنع مکنیپت ام» ا هلوق []

 ىتؤيف هب رومام او هک بت مارحلاف ''؛اھوکھتْ الف ءايشأ مرح
 متعطتسا ام هنم اوت هب مكثرمأ اموال لاق اذلو :عاطتسملاب هنم

 دق نكلو « +لھس هبانتجا َّنأل كلذو هلك بت هنإف مارحلا فالخب

 نأ ضيرملا عيطتسي ال دقف ؛عاطتسُي ال ءيش تارومألا يف نوكي

 عيطتسي ال لاوحأ ًانايحأ نات دقف بنج لع يلصي هنإف عطتسب

 اذهو ؛هنم عيطتسي ام لعفي هئإف ًامامت رمألا بی نأ اهيف ناسنالا

 :یلاعت لاق !عاطتسی هنم یتڑپ رمألاف ؛یلاعتو هناحبس هللا ريسيت نم

 .(15590 ملسمو ؛(۷۲۸۸) يراخبلا )١(
 )۱۲٥۰۹( ۱۲/۱۰ «ىربكلا) يف يقييبلاو :(41) 65/4 يطقرادلا هجرخأ (1)

 :4 یش ةبلعل يأ ثيدح نم



 لهس هنإف يهنلا اتاو .[187 :ةرفيلا]4إاَهَمسُو الإ امنت ها زكي تو

 هلك :يأ اهوبتجاف هنع مکتب اموا : لاق اذهو جمع
 مهلئاسم ةرثكب مكلبق ناك نم كله این

 هللا يضر ينشحلا ةبلعث يآ ثيدحك اذه «مهئايبنأ لع مهفالتخاو
 3 هلوق يت قباسلا هنع نايسن ريغ مكل هر ءايشأ نع تکسوا

 شانلا ابیآ» لاق يقي لوسُرلا نأ كلذ حّضويو «اهنع اوثحبت الف

 لوسر اي ماع لا :لجر لاقف هاو جحا مكيلع هللا ضر دق
 معن تلق ول» : هللا لوسر لاقف ثالث اهاق یتح تكسف ؟هللا

 ْنَم كلَ إف (مکتکرت ام ينورّذ» :لاق مث «متعطتسا لو تیل

 مكئرمأ اذإف ؛مهئايبنأ لع مھفالتخاو ماوس ةرثكب مُكَلِبَت ناك

 لثمو :"'هوعّدف ءيش نع مکتیب اذإو :متعطتسا ام هنم اوتاف ءيشب

 و ا یکم دم

 اھ ةريره يآ ثيدح نم (۱۳۳۷) ملسم هجرخآ (۱)



 َنوُدَِهْمَل هنأ هاش نإ اکو نم بت

 ہل زا ڈبہ لق(:
 « ےن ارڈاگ امو وب قلب تنج لا الك اب بِ ال
 نم اذهو ؛مهيلع هللا دّنشن مهسفنأ ىلع اودّدش ۷١[ - 1۸ :ةرقبلا]

 اوذخآ مهنأ ولو لجو رع هللا عم مہبدأ ءوس اهوحبذو ٍةرقب ّي

 لعفن نأ انيبث دقو «ليئارسإ ينب تاتنعت نم اذهو !بولطلا لصح

 ہەعم باتت نأ انرمأ لب «مالسلاو ةالصلا هيلع این عم مهلغق لثم

 امو ههانبتجا هنع اناهن امو «عیطتسن ام لعفن وأ «هب انرمأ ام لعفنو

 لا عف پدال هاله منع تکسن هع تكس



 »هد
 [نیملسملل ةحيصنلاو ثیدح ا بلط ةليضف]

 ا هلا لوسر لاق :لاق  دوعسم نبا نعو -۱

 برن ءاهادأو اهاعّوو اهظفحف يتلاقم عمي ًادبع هللا رق

 دم هاورو ؛«لخدملا» يف يقهيبلاو يعفاشلا هاور «مُهَارَو
 . "هڪ تباث نب ديز نع يمرادلاو هجام نباو

 تباث نب ديز نع يذمرتلاو دوادوبآو دمحأ هاورو -۲

 هللا يضر ۲۱۸۰

 :نیتلأسم لع لمتشي ثيدحلا اذه 3

 .ثیدح ا بلط :ىلوألا

 .نيملسمللو هلل ةحيصنلا :ةيناثلا

 ۱۱۳/۱ ؛لئالدلا؛ يف يقهيبلاو ء(۱۱۹۰) ۲۸۰/۱ «دنسا يف يمقاشلا (1)
 )۲۱٥۹۰(: دحأ هجرخأو هه دوعسم نبا ثيدح نم (7384) يلمرتاو
 ه تباث نب ديز ثيدح نم (۲۲۹) يمرادلاو ء(۲۴۰) هجام نباو.

 .ديز ثيدح نم دمحأ هجری لو )۲٦٥٢( يذمرتلاو :(7770) دوادوبأ (1)



 اهظفحف يتلاقم عمس ًادبع هللا رنا : هلوق يفف :لوالا اتآ

 فج لوسرلا نشب ةيانعلا لع بلا اذه يفف هاهادار اهاعوو

 445 لوسرلا ثیداحا ناله هثيدح :يأ «يتلاقم» دف هلوقف

 لجو رع هللا دنع نم يهف ؛میرکلا نآرقلا دعب يناثلا يحولا يه

 لا منو ؛العو لج هللا لاف ؛غلبس وه ابن ا لوس
 DENG ةنشلا ؛ءابلعلا لرقب اذهو ۲-66 :مجنلا] ( قی تر

 جاجتحالا يف نآرقلا دعب ةيناثلا ةجرّدلا يف يهف «نثلا يحولا يه

 تءاج ایک ثيداحألا ظفح لالخ نم اهب ةيانعلا نم دب الو ؛لمعلاو

 هلو يف دراولا يعولاو هویت ريغ نم اهظافلاب ةه لوسُرلا نع
 ناو هدحو ظفحلا يكي الف ؛اهیف هقفلا هانعم هاهاعو» واچ

 ظفحلا عم هقفلا لع تملا هيف اذهو ءاهناعم ةفرعمو ہقفلا عم ظفحلا

 5چ نسب نوملسلا عفتنيل
 ناو دب ال لب اهانعم هقفیو ثيداحألا ملسملا ظفحي نأ يفكي الو

 مل اذإ ملعلا بلاط ىلع يغبنيف ؛هريغ ىلإ اهلي
 ,ةعاسلا موقت نأ لإ مال ملعلا اذه ال ؛هريغ ىلإ ہد

 ريغ وقف لماح برف 5 هلوقو



 اذه ينو .هقفأو هانعمل فرعأ بلا اذه نوكي اهبرف هريغ ىلإ لب
 لُکس قور :لاعت لاق ہتفن يك

 حضني الو ثيدحلا ۂرلا ظفحي دقف 4175 :فسرب] بلم يلي یز

 لماحا همهفي ال ام هنم طبنتسيف هنم هقفأ وه یم ىلإ غلف ہانعم هل

 كلذب لصحیف ؛هريغ ىلإ َملعلا لصوأو

 وبلا ثيداحألا ظفح ىلع ُثحلا لوألا ةلأسملا

 نع يهنلا ًاضيأ هيف ؛نیملسلا نم ريغلل اهغاليإو اهيناعم يف هقفتلاو

 هنأب هّسفن ءرملا یری ال ناو سفنلا ةيكزت نع يهنلاو «ملعلا نامتک

 ةئ هذهو ؛هنم ُهقفأ وه ْنَم كانه لب ههریغ نم هقفأ هنأو ًاهيقف راص

 ؛لجو رع هلا مهيطعُي ایف نولضا

ال ْنَم نيملسملا نم كانهف ؛يش مهدحأ ىلع َيِفَح اذإف
 هيلع ىفخي 

ي | ہرملل يغبني الف ءربخلا وأ ثيدحلا هغلب اذإ ءيشلا اذه
 رصتق

 ن كانه نا ہہانعم مهي ال ثيدحلا اذه نأ طی

 "بسا ثيح هقلح يف هللا



 ؛مهتعاج موزلو ؛نیملسملل ةحيصتلاو «هلل لمعلا صال

 86 لوقف .«مهنار ثالث :يأ ؛تال»
 ىنعمب ملم تلق ٌنهيلع» دقحلا رهو :لذلا نم« الا لاصخ
 دقحلا وه يذلا للا نم ملسلا بلق رّهطت لاصخ ثالثلا هذه نأ

 .نيملسملل ضفبلاو
 نم بلقلا رّهطي انت يهو ؛هلل لمعلا صالخإ» :ىلوألا ةلصخلا

 ديحوتلا ىلع تعمتجا اهنإ بولقلا دف ؛بولقلا عمجيو دقحلا

 الف ءا الإ ہل ال ةملكب نیملسلا بولق ا
 ةقتم ًةفآ نودبعي اوناك اًيلو ؛مهبولق تفّلات ادحاو دوبعلا راص

 رب تل لعب لب اف

 دخوب هلل ةدابعلا صالخ) وه يذلا دیحوتلاف ؟مهنيب ايف اوداعت

 نا بجا ؟ةدحار ةدابع لو ها دوم لع اهعمجيو بولقلا

 هعم دبعُيو هللا دبع الف كرا نم ًايلاخ هلل ًاصلاخ لمعلا نوكي

 تاومألاب ةئاغتسالا زوجت الو ها ربغل ریو حیا «هربغ
 لجو رع هل ضالخإ ةيف نوكيال اذه نال ؛نيحلاصلاو ءايلوألاو

 ههجول ًاصلاخ ناك اس الإ لامعالا نم لبقی ال العو لج لار

 هلبقي ال هللا ناف كرش هيف ناک ام انو اه هلوسر ةّنُش لع ًاباوصو



 «نیملسملل ةحيصنلا» :85 هلو يف ةلثمتم :ةيناثلا ةلصخلاو
 نيملسملا شغب ال ملسلاف ؛شاغلا دض حصان

 عيبلا يف مهشغي الو مهعدخي الف ءرومألا عيج يف
 ناو أطخلا مه یضری الو «هوراشتسا اذإ ةروشملا يف الو تالماعلاو

 ب یتح مكدحأ نمؤي ال :لاق ایک هنآل .باوصلا مم ديري

 الو :رومالا لک یف مه ًاحصان نيملسملا عم نوكيف «"”هسفنل بجئ ام

 هسفنل ىضري ال هنآ ایکف «ةعيدخلاو شغلاو ةنايخلاو ردغلا مهل نكي

 .نیملسلا هناوخإل هاضري ال نأ بجي هنإف كلذب

 هذهو ؟مهتعامج موزلو» :وكي هلوق يف ةلّممتم :ةثلاثلا ةلصخلاو

 هيخأل

 مدعو نیملسلا ةعامج موزل بجي هنإف كلذلو «ةميظع ةلصخ

 زوجي ال كلذکو ؛لعف وأ لوق وأ يآرب ولو مهنعذوذشلاو مهتفلاغ

 ءنيملسملا ةعامج لع ًاجورخخ هيف نال ؛نيملسملا مامإ لع جورخلا

 .ه ةريره يآ ثيدح نم (۲۵) مامو ,(1۴) يراخبلا هجرعأ (1)

 720 يف تت ا ا اا



 هیلعو هةعاطو عمسب الإ مامإ الو «مامإب الإ ةعامج نوكت ال هنألو

 «ةفلتخملا بهاذملاو تاعامج او بازحألا عم باهذلا مدع بی

 مه ام لعو نيملسملا عم ءاقبلا بجي لب الا لاوثألا عابتاو
 بلا ناف فالتخالاو نتفلا دنع ايس ال ؛لمعلاو لوقلا يف هيلع

 يضر ناملا نب ةفيذح هل لاق ثدحت يتلا نتفلا نع ربخأ مل هي

 نيملسملا ةعامج ملت لاق ؟كلذ ينكردأ نإ ين ات ایف :هنع هللا

 لزتعاف» :لاق ؟مامإ الو ٌةعامج مهل نكي مل ناف :لاق ؛«مهمامإو

 ثولا ككردُي ىتح ۃرجحت لصاب لك قر
 قاقّشلاو فالتخالا تي نأ ملسلا لعف كلذ ىلع

 دعباو هل ملسأو یجنآ اذه نال ةعامجلا مزليو «نیملسلا ةفلاغو

 ةرثكل ءاهدعب امو یا هله يف هجاتحن اذهو ؛نتفلا نع هل

 ةراثإو ءادعالا طلستو للصبلا تارعّدلاو ءارالاو ءاوهالا

 ال نأو نيملسملا ةعامج مزلی نأ ءرملا لعف :دافحالاو تاهبُش

 .مهتعاج فلا
 ةوعّدلاب دارملا ؛مھکارو نم طيح مهّئوعد ناف: هلوق

 .(12100 ملسمو ((۷۰۸۵) يراخبلا هجرخأ ()



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 ىلإ مہتوعد ناف نوملسملا عمتجا نو «مالسإلا لإ
 نم مهاوس ْنَم ىلإ لصت اهنأ ىنعمب ؛مهءارو ْنَم طيحت» مال

 ةوعّدلا عطقنتسو مهسقنأب نولغتشيس مهنإف اوفلتخا اذإ مهنأو «
 هن[ و رک 0. قل 1

 ل14 زن لإ تو مآ مکن نتا :ىلاعت هلوقل اهب اورمأ يتلا

 هللا ان ةيلوؤسم يهو ہةیرشبلا ةوعدي انفك دق نحنف 11١4 :نارمع

 زئأو «برعلا نم ا لوسرلا راتخا هللا نال ؛اھای] ؛مهتفلب نآرقلا لإ

 اجاق ی افتخار اف
 تالاو ۱٠4-2٠٠١ :تارمع ل)4 لو ئا

 ءاھبلع عامتجالاو اهب كشمتلا بجيف ؛لاعت هللا دنع نم تءاج

 مہتءاج ام دعب نم اوفلتخا ن لاو ءانلعفو انلوق ردصم يه نوكتل

 و :هناحبس لاق اک [یظع ًاباذع مه ناب هللا مهدّعوت دقف تائييلا

 اذ مک کیری رب ادخار اردت ی اڑا

 مهنأ تانيبلل مهكرتو مهقژن بيسو .باتلا له ينعي 4 ٹیلی
 لاق ؛یوم ا ابن مدعو یدها ئابلا وه بجاولاف مهءاوهأ اوعبتا



 ولأ لیک نم توی ولی

 كشمتلا ينبي اذهو ۰
 ال ةانيلع هللا اهزنأ يا تالا يهيفف «ةنشلاو باتکلا وهو یدغاب

 عبتنو فلتخن نأ يغبني الف ءانيديأ نيب ةتلاو باتكلاو انل

 لبح كرتنو لالضلا لهأ نم ةمئالاو ةداقلاو سانلا لاوقأو انءاوهأ

 و ارثتنا



 [ثالث نيّدلا مولع لصأ]

 لاق :لاق امھنع هللا يضر ور رمع نب هللا دبع نعو -۳

 وأ ةمئاق نس وأ ٌةمَكُْ يآ :تالث ُملعلا» :وت هللا لوسر

 ٌيمرادلا هاور ؛ٌلِضَق وهف كلذ ىو ناك امو داع 2

 [۰]۱۲۹""دوادوبأو

 ريغ وه مگحملاو ؛میرکلا نآر
 الو ةخوسنلا ريغ يه ةمكحملا ةيآلاف ںیاشنلا ريغو خوسلا
 لالدتسالا اتأو ءاهب ڈخألا بجي حيرصلا ليلدلا يهو :ةيباشتما

 د ذخالا نأ مولعلا نمو لا لهأ ةقيرط يهف ہباشتلاب

 را خوسلاب لمع نمو ؛خسانلاب لمعُ ناو هب لمع ال ہئال زوم

 خسانلاب ذخألا يغبنيف « ةمكحل ءاشي ام خسني العو لج هللاو الا

 «ليلد ريغب لمع وهو :لالض خوسنملاب لمعلاو :خوسنلا كرو
 قلطُ ةنشلاو هی لوس ننش نم :يأ همدان نشا :هلوقو

 تبث ام لع قلطتو هلن لول اھبلع ناك يتلا ةقيرطلا درو

 .يمرادلا دنع هيلع فق و (9) جام نیو )۲۸۸٥( دوادوبأ (1)

 رس



 ةحيحصلا ثیداح الا يهو هريرفت وأ لم أ لوق نمل لوس را نع

 لوقو ءالعو لج هللا باتك دعب اهب لمعلا بجيف ۵ق هنع ةتباثلا

 يهو قخوسنم نوكت ال ناب کح را ًادانسإ ہةنباث ينعي «ةمئاق»

 لمعلا اهب لصلاة
 هئاحبس هللا نأل ؛ثیراولا يف :يأ ؛ةلداع ةضيرف»

 لک ىطعأو ای هين
 ثراولا نامرحو ثيراوملاب بعالتلا زوجي الف «هّقح ٌقح يذ

 نو میرکلا هباتك يف ثيراوملا مق لاعتو

 [۱۳-۱1 :ءاسلا] 4 تيه گرا لَو اکیف ایک اراک

 بعالتلا الو ایت زوجي الف لجو رع هللا دودح نم ثيراوم اف
 ءناصقن الو ةدايز ريغ نم هل نح يذ لک یف اهب لا اب
 .ريخأتالو ميدقت الو

 لع 8 ثح دقو ؛ثیرارلاماکحا مّلعت لع تحل ا اذه ينو



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 وهو هىستي وهو هملعلا صنف :اهوملعو ضئارفلا

 :يأ ؛لض وهف كلذ ىوس امو# هلوقو

 .ثالثلا هذه ةلّمكم مولعو يخ ةدايز يهو ةدايز وهف ثالثلا

 4 ةريره يأ ثیدح نم (۲۷۱۹) جام نیا هجرخآ (1)

 اس۲7۲ عبد



 لوا يف ريثك نبا هقاس ثيدحلاو ,”«ًاطخأ دقف باصاف یار نآرقلا
 دانس| درجو «هریسفتا

 )١( مقرب )۲۹0۱

 (۲۹۵۰)مترب()
 ) )۳بدنج ثيدح نم (۲۹۵۲) يذمرتلاو ء(٢٣٦۳) دواد وبآ هجرخآ 4

 3/۱ هیس رظنا (4)



 يف هللا همحر ريثك نبا اهرکذ ءايشأ ةعيراب رشفی نآرقلا نال هيأ

 رک ]ار :ىلاعت لاق «نآرقلل

 .[4 4:لحتتلا]

 نع اوُقلت مال :مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ریسفت :ثلاثلا

 .نآرقلا ریسفت لك لوسرلا

 ةباحص نع ريسفتلا اوذخأ مهنأل «نيعباتلا ريسفت :عبارلا

 38: هللا لوسر

 ةيبرعلا ةغللاب كلذو «ميركلا نآرقلا ريسفتل ةسماخ ةقيرط كانهو

 ؛ضعبب هضعب ريسفت وه نآرقلا ريسفت هب أديب ام لوأف ءاهب لزن يتلا

 ريسفتب رب هنإف ةتشلا يف دجوي مل ناو هتل نمف دجوي مل نإف
 عج رُب هناف دجوي مل ناف «نيعباتلا ريسغتبف دجوي مل نإف :ةباحصلا
 ءريسفتلا رداصم يه هذهف اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا ىلإ كلذ يف

 ._._وے>یجوروجحعً ع۔۔۔ےے۔۔۔۔۔۔س  ے۔س.۔-ھ.ھ-._.-





 لئاسرلا حرش ةلسلس

 [ملع ريغب ءاتفالا ةروطخ]

 لاس ایناو ا لهآ 1 مل نت اذهف جرات نع هل 3
 لهجلاو یوفا باحصأ نم كلذب راصف ءلھج او ىوهلا باحصأ

 «مهاسيل مهدجي ْنَم لضفأو ملعلا لهأ ىّرمت يذلا فالخب
 یو وأ ملع ريغب هاتفأ اذإ يتفلا ىلع ٍلئتيح ةيلوؤسملا نوکتو
 نأ دعب رطقُب مل يتفتسلاف ؛هاتفأ ْنَم ىلع هما ناکا :يكَي لاق اذهو

 يف هَعْسُو لَذَب وهف ؛نسحالا هنأ ىري ْنَم راتخاو سائلا يف ثحب

 ملعب هيتف نأ ٿي يتفلا لع بجیف حلا هل نيب يذلا يتنملا يره
 :لوقيو فوت نأ هيلع بجي هنإف ةلأسملا يف ملع هدنع نكي ملاذإو

 )١( مقرب )6381(.



 يذلا دلبلا ىلإ بعذاو

 نب نايفس لاق اذغو !يردأ ال

 دا رک نم ناك ولو اهملعي ال ينا ناسا نع فتو

 لد كلذ لعف ول هنإف ؛ہنم ملعأ وه ْنَم ىلإ لئاسلا لی وأ ءآبلع

 اذإ بيرق تقو لو ءاملعلا ناك دقو هِصْقَن لع ال هلضت لع اذه

 ناو ًاصقن اذه نوربتعي الو يردن ال :اولاق باوج مهدنع نكي م
 ایاز
 يتفلا لع تجي هئأو ؛یوتفلا رطع ةَّدش نايب ثيدحلا اذه ينو



 لئاسرلا حرش ةلسلس 5

 هدنع ناك ناف «يعرشلا مكحلا نم هل رهظ ایب الإ يتفي الو تی ن

 ام اذهو ؛مثإلا يف عوقولا فوخ ةباجإلا نع رذتعا الإو ہەب لاق ٌعلع

 يذلا رضاحلا اتو يف هدهاشن ام فالخي حلاصلا انف هلعفي ناك

 باوجلاب ةفرعم هدنع سيلو لثُس

 .لعتوهناحبس هلا مامأ هل جرخعلا

 دقف هريغ يف دشؤلا نأ ملعي رمأب هيخأ ىلع راشآ نم :هلوقو
 نوكت ءاتفتسالا يف ةروشملا نأ الإ ءاتفتسالا نم عو :روشملا ؛«هناخ

 ةبرجتلا رومأ يف نوكتف انه ةروكذملا ةروشلا اتأو :عرشلا لئاسم يف

 هراشتسا نم لدي نأ ريشُتسا نم لع بجاولاف ؛ةيعرشلا ريغ رومألاو
 ۲ جی رت
 ام ريغ ىلع هد اذإف های ام لع ہلدی نأ لع هنمتا دق ناک ريشتسملا

 يدب نأ راشتسلا لع بجاولاف :راشتسلا نم ةنايخ هذه تناك ها

 نال ناخ دقف ًاريخ ہاری ام ريغ لع هل ناف «

 :ةحیحصلا ةروشلا



 تاطولغألا نع ىف لا لأ :4٭ ةيواعم نعو - ۷

 [۱۳۲]:"اضیآ دوادوبآ هاور

 دصقَ يتلا لئاسلا يهو :ةل

 الاذهو ةو رش

 E ش سف

 ةلٹسألا ىلؤأ باب نمو ءاهبلإ
 زوجي ال ٌرمأ اذهو ؛مّلعملا طيلغت وأ ماعلا طيلغت

 لک ملعب ال هال ءطلغي ایرف ملعلا نم غلب مهم ماعلا نأ كش الو

 اطخب باجأ ناف :باوج هل هدنع سیلو لاؤسب أجافُي دقو يش

 «يردأ ال :هلوق سائلا ضعب لمتجب ال دق ؛يردأ ال :لاق نار ؛لكْشأ

 .هنوجاتحي ام ردقب اولأسيف ؛لاؤسلا یف اوہڈاتی نأ نيلئاسلا لع بجاولاف

 لول طیف وأ مهمهن راھظ ال ملا مهاؤسب اودصقي نأو
 ل لوسرلا هنع ین دق اذه

 دصقب نو ةدافتسالا اهب دصقی ال ينا

 )١( مقرب ۳۱۵۹۵
 .هن ةريره يأ ثيدح نم (۱۳۳۷) ملسمو ؛(۷۲۸۸) يراخبلا هجرخأ (؟)



 لئاسرٹا حرش ةلسلس

 رفعت ماعلا ناو ٍملعلا بلاطل ىف اهتخنجأ عم

 ناو املا فوج يف

 ةاملعلا نإو «بکاوکلا

 هاور ؛رفاو ظحِ دخ هّدخأ نمف تلعلا اثو اّنإو مرد الو
 [۰۳]۱۳۳هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأو يمرادلاو دمحأ

 بجر نبا مامالا ةمآلعلا هحرش دق روهشم ثيدح اذه [۱۳۳]

 ءادردلا وبأو :«ءادرّتلا يأ ثیدح حرشا اهمسا ةّلقتسم ةلاسر يف با

 دود وبأو )۴٣٤( ۱۱۰/۱ يمرادلاو (11/15) ہدنسلط يف دحأ مامإلا (۱)
 .(575) هجام نياو ء(۲۹۸۲) ينمرتلاو :(5141)

 ۳ ا ههه سس 9 ...._۲)ز



 ماشلا ىلإ هك بهذ دقو ؛مهئاملعو ا هللا لوسر ةباحص هجا

 .سانلا ميلعتو ملعلا رشنل
 كنع ينغلب ثیدح اإ لوسرلا ةنبدم نم كنثج ين هلوق

 ءاقلو ملعلا بلط يف ةلحّرلا لضف هيف اذ هلا لوسر نع هئّدحت كنأ
 بلط لجال ٌقاشملا لمحت رفا َّنإو «نيديعب اوناك اهم ءاملعلا

 لاس يذلا لجرلا اذهو ؛ميظعلا بلطملا اذه ىلع ريثكب سيل ملعلا
 نت ةباحصلا یو ؛ماشلا ىلإ ةئيدملا نم رفاس دق ناك ه ءادردلا ابأ

 هللا يضر اوئاك دقف ہدحاو ثيدخ بلطل رصم ىلإ يدا نم رفاس
 :ملعلا بلطل ةلحّرلا أضف اذه يفف :ملعلا بلطل نولحرب مهنع

 ًاقيرط هب هللا كلس بلع هيف بلطي ًاقيرط كلس نم :# هلوق
 هلال ؛قحلا ىلإ هب يّدؤي هرفسو ملعلا بلاط ین :يآ «ةنجلا ىلإ

 لمشیو هرفسلل يح لا قيرطلا لمشب قيرطلا كولسو ؛ملعلا بلطي
 يدي نيب سول او اهيف هقفتلاو ةّلدألا ظفح يونعملا قیرطلا ًاضيأ

 يف ناك نإو ملعلا بلطل قيرطلا كولس باب نم اذه لكف ءاملعلا

 لمشيو هرفسلا وهو يا قیرطلا لمشب قيرطلاف ؛دحاولا دلبلا
 ملعلا مُهَف يف بعتلاو ليصحتلا بلط وه يذلا يونعملا قیرطلا



 هللا نإف كلذ لمع ْنَمو نم كلذ ريغو هيلع رهسلاو ِهيّقلتو

 لصحي ان با ىلإ لوصولا نال :ةنجلا ىلإ هقيرط لهي العو لج
 حلالا لمعلاو عفانلا ملعلاب

 «بتُكلا نم ال «يفلتلاب ذخؤی ملعلا نا لع ٌليلد ثيدحلا ينو

 يغبني هنإف دوجوم لصألا نأ ابف «نالف وأ نالف لفت نم الو

 «ملعلا بلاطل ّىضر اهتحتجأ عضتل ةكئالملا ٌنو»

 هلو «هملعل ًايقوت ملعلا بلاطل عضاوتتلا ةكئالملا دل :يأ

 وی لا حاج اهل شیفآو  :لاعت هلوقك اذهو مر
 نيل كاج ينو :لاعت هلوقو ۸6۱0 :هرسال) 4 وَ
 ؛مهرذقو مهل عضاوت :يأ ۱6۲۱۵ :ءارعشلا] 4 تیبا نی عبا

 مدعو ؛يعرشلا ملعلا لهأو ملعلا بلاط ریدقت يغبني اذغر

 رومآ نم هنوجاتحي ام اوکرت مهنأل ةلفغلاب مهماهتا وآ ؛مهناردزا
 ىلع اینُڈلا رمآ نومظعی ءالزهف ؛تاراهلار فّرلاو تاعانصلا

 نودُمَرُب نيذلا ةفّوصتلا نم رخآ قیرف كانهو قرخآلا رمآ

 ةدابعلاو لمعلا وه بولطلا :نولوقیو ملعلا بلط يف سانلا
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 نم لالشلا باحصا قیزفو «ةفدانرلاو نيلحنُملا قیرف :ناقیرف

 .ةفّوصتملا

 ضرألاو تاوایسلا يف ْنَم هل رفت ٌعِلاعلا إو :هلوقو

 هب هللا حلصا علعلا َرَكَاذإ هنأل ؛ہل نورفغتسي «ءاملا فوج يف ناتیح او

 ناتيحلاو مئاهبلا عبشتف راطمألاو تاكربلاو تاریخ لا تّردو ٌضرألا

 ةكريب لصحي اذه لكف ءاهربغو ريطلا نم اعیج تاقولخلاو رحبلا يف
 رففتستف اهقزر تاناويحلا هذه يأبف ؛ضرألا يف نیڈلاو ملعلا رفت
 اه رح ا لوصح يفًايبس اوناك نيذلا ءالوغ

 لع ردبلا ةليل رمقلا لضقک دباعلا لع ملاعلا ّلضَق ناو :هلوقو

 لافتشالا ىلع ملعلاب لافتشالا لضف هيف اذه «بکاوکلا رئاس

 لاغتشالا نإ :نيلئاقلا ةفّوصتملا لع در ًاضيأ اذه يفو قدابعلاب

 لت حضتب نكلو ؛ملعلا لیصحت يف لاغتشالا نم لضفأ ةدابعلاب

 .قلخلا فاك لإ ىّدعتب ملعلا عت نا ثيح نم ةدابعلا لع ملعلا
 نيرفاسملا دعاسُيف نوكلا ءيِغُي يذلا ردبلا ةليل رمقلا لثم اعلاف

 هلمعف هسفنل + ناف بكوكلا انأو ؛سانلا نع ةملّظلا درطيو



 فالخب هيلع ٌرصاق هتدابع عن يذلا دباعلا كلذكو ہسفن لع رصاق

 ةهباشملا هجو اذهو «رمقلاب هيَ اذهو ہریغلو هل نوکی همت يذلا الا

 ىلع مامثلا ةليل يه يتلا ردبلا ةليل رمقلاب ملاعلل قي لوسر لا ليت يف

 اذعتب الو طقف هلو هؤوض اينإ يذلا بكوكلا

 ءاملعلا نال مه فرش اذه «ءايبنألا ةثرو ءايلعلا دو :هلوقو

 لال لاومالا الو اینُدلا ثّروي ملكي لوسرلاو ىه لوسرلا اوث

 ىقبي يذلا ؛َملعلا» ءايبنألا ثب

 ؛حیحصلا ثاريملا وه اذهو «ةداعسلا لعر
 امنإو «لئازو ِناف

 | لع دیو مودیو
 يذلا رجاتلا نم لضفأ ريثك رخ هدنع وهق ًاريقق ناك ناو ملاعلاف
 رجاتلا ال ءامهنيب ةنراقم الو ملع هدنع سيلو تازايللا كلمي

 اهيلع بساحُیس هنإ مث فلت ابر وأ اهکرتیس لاومألا ہدنع يذلا

 لئازلا اينّدلا عاتم نم ءيش هدنع نكي ناو ماعلا اأو ءةمايقلا موي

 ؛هريغ عفنو هَعَفَل يذلا ملعلا وهو ةرخآلاو اينذلا يخ هدنع هنأ الا

 رخذی نكي مل اک لوسرلاو شيعي ناك اناو :هسفنل اينُدلا نم

 ءيش ءاج اذإو عوجلا نم هنطب ىلع رجحلا طبرب اب

 دنع ةنوهرم هعردو ب تام دقو لا لیبس يف هقفنأ لاومألا نم

 رقفلا ةشيع



 «أرانيد» :هلوق هًاهرد الو ًارانيد اوٹرُوی مل ءايبنألا نوا :هلوقو

 ذل ارثژوب ملف اتضللا نم هاهردهو بعلا نم :ينمي

 ملعي ال يذلا ريثكلا ذخأ انا ةّربنلا ثاريم نم ذخأ ْنَم :ينعي
 رم هنع هللا يضر ةريره ابأ نا أ .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هترثك
 1 22 يل ام :لاظ ءقيذلل قوس يف نوتيابي مهو سانا له
 مقي هللا لوسر ثاریم كلذ :لاق ؟ةربره ابأ اي كاذ امو :اولاق
 ؟وه نيأو :اولاق !هنم مكيبصن نوذخأتف نوبهذت ال انه اه متنأو

 مه ةريرهوبأ فقوو هدجسلا ىلإ ًاعاري اوجرخف دجسملا يف :لاف
 اديتأ دق ؛ةريره ابأ اي :اولاق ؟مكل ام :مهل لاقف ءاوعجر ىتح

 نبل تبدح نم (1114) ينلمرتلاو ؛(۲۱۰۹) ادنسلل؛ يف دمأ مامإلا هجرخأ (۱)

 .اهنع هللا يضر سابع



 متيأر امآ :ةريرهوبأ مه لاقف !مسقُيًائيش هيف رَت ملف انلخدف جسلا

 ETO NEY huy يف ناربطلا هجرخأ (1)



 [نمو ؤا ةلاض ةمكحلا]
 ال ثيل هد

 :لاقو يذمرتلا ها

 ةلمتشملا ةمكحلا تاذ :يأ ةمكحلا ةملكلا» :4 هلوق - ۶

 ناک ولو هدجژ نی ملعلا خا يغبنيف ۽ 1

 هّیولطم دارملاو :عئاضلا لالا يه :ةّلاضلا

 ؛هدنع اهدجو نم ناش هلق ىلإ ٍتاغتلا ريغ نم اهلئاق نم اهب قحا

 ةئألا می :مهذحا هل لاق امدنع دوهبلا نم لَ فيو لوسرلاو

 ام ةنولوقي :لاق ؟«نولذمی فيك» :لاق !نوليُمَي مہا الول كثئ
 :«تشش مث هللا ءاش ام :اولوق ءًالوق لوقيل ها :لاق ت

 «؟نولوقبام» :لاق هنوكرشُيمهنأ الول كالا مغ :ًاضيأ لاقو
 هللا ءاش

 )١( ہجاع ناو ؛(۸۷٦۲) يذمرتلا )4178(.



 هع دوعسم نبا ثیدح نم ۱۰8۱۸۱ ۲۰۳/۱۰ ةريبكلا» قاربطلا هجرحا (۱)



 ججانلا هين [حجانلا هیقفلا ةفص]

 سلا طب نم ةبققلا نإ :لاق هن لع نعو -۰
 ها يماعم مف نمر او لا حر

 ءاهيف ملع ال ةدابع

 ]''۔يمرادلا ہاور .اهیف

 ٤سال مب نم ةيفقلا نإ :هلوق [۱۳]

 باي مه حتفيو تارکتل سانلل لهُم ال ثيحب ہلا
 او مهيصاعم ةرثك نم مغرلا ىلع ءاجّرلا
 هللا ةمحر نم سایلا لخدُي ال ثيحب هيوا يف طسولا قيرطلا كلسي

 حتفيو يصاعملا باكترا سانلل لّهسُي الو مهسوفنو سانلا بولق ىلإ

 نيملسملا اورّمك نيذلا جراوخ ا لوألا فرطل ليو هءاجّرلا باب مه
 :نولوقي نيذلا ةئجرلا يناثلا فرطلا لثمیو مههامداولحتساو مهولتقو

 .تائيسلاو يصاعملا نم تئشام لعفاو بلقلا يف نامیإلا

 «نيدّدشتملا لع كلذك لاو نيلهاسملا !لعڈرلا ثيدح ا اذه يفف

۲۹۷۱۱۰۱/۱ a ١(في( 



 لا لهآ نم ديعلافًانسؤم بلقلا مد ایف ٠
 رقلا عي لو :هلوقو يذلا هيقفلا وه اذه «هريغ ىلإ هنع ٌةبغر

 لاوقأو ءارآلا ىلع دمتعي آرقلا ىلع هلاوقأ يف دمتعی ؛ركلا نآ

 هللا مالك ىلع دمتعي اهنإو مالكلا ملعو قطنملا دعاوق لغو سانلا

 لجورع
 ةدابعلا نأل ؛ہاھبف َملِع ةدابع يف ريخ ال هنإ» :هلوقو

رط يهو «هعم ةدابع ال ملع يف يخ ال كلذكو «ٌلالض ملع
 ةقي

 مهیلع بوضغلا
 هلوقل ؛اهيف ردت ال ةءارق الو هيف ٌمْهَق ال مع الو» :هلوقو

 يغبنيف «[۲۹:ص] 4 ر بِ :ىلاعت

 نع ةدّرجملا ة رتل عفت الف ہے بل آئل نام من

 :نآ اب لمعلا ةصقلا نال هاو رگفاو :مھفلا
 نوكي ال اذهو

 .هیناعم مُهَنب ألإ





 [ملعلا ضْبَق باي]

 ليلي هللا لوسر عم انك :لاق 4 ءادرّدلا يأ نع -۲

 ملا هيف سلب لاو اذه» :لاق مث

 ,"يذمرتلا هاور «ءيش ىلع هنم اوری

 لا ىلإ ی صف

 وه ابن حلاصلا لمعلاو ةايحلاو نيّدلا مايق َّنأ كغ ال ا

 بهذ اذإف ہنانیرق حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاف ؛عقانلا ملعلاب

 نوكي هنأل لمعلا عقنی مل ٌملعلا بعذ

 تائّدحُملاو عّدبلا نم حبصأو یه ريغ لعو لهج ىلع
 ما یر و لالضلاو

 ا لوسّرلاف ؛حلاصلا لمعلا وه :قحلا نيدو ؛عقانلا ملعلا ره
 لک يِنلاو ؛رخآلا نع امهدحأ ينغي

 خیل هيلع هللا هعلطأ اء اذهو ؛لبقتسلا نع ثيدحلا اذه يق ّرخأ

0 

 )1( مقرب )۲٦۰۴(



 هللا ّنكلو ءالعو لج هللا الإ هملعی ال بیغلا ناف ًالاو «سانلا هب

 لع ةلالّدللو سانلا هيبنت لجال بيغلا نم ءايشأ لع هّلسر علطُب

 ناب ربخأ ثيح 88 هتوبن مالعا نم ْمَلَع اذهف مهتا
 ُملعلا عفرُي نأ اذه ىنعم سيلو هنامزلا رخآ يف ضبتیس ملعلا
 بتكلاو ؛ىقبت كلذك ةتشلاو ىقبي ىلاعت هللا باتك نإ لب هشفن

 ؛ءایلعلا تومي ملعلا

 ضب اذإف ءسانلل هنوحشوبو هنو علم نم هل ّدب ال ملعلا نال

 رضبقُي نكلو «سانلا يديأ نیب ًاضيأ ىقبت

 ضبقُب ذتنیحف ؛مجنوهقفیو مجتوملعیو سانل نوي نيذلا ءاملعلا
 انلا لھاسنپ نأ نم ريذحتلا هانعم یخ اذهف هلهأ ضب ملعلا
 ءاقبب ىقبي نأ لجال هيلع صرحا محل يغبني اهثإو «ملعلا بلط يف

 سيح هناف هيف اولهاستو هنع اوضرعأ اذإ اأو ؛رمتسیو ءاملعلا

 .ضبقی



 هب لمعلاو هسرادت نود نآرقلا والت نع يهنلا]

 بش ولت يا رك :لاق 4 ديبل نب دايز نعو -۳

 هللا لوسر اي :ٌتلق «ملعلا ٍناوأ بامذ دنع كل

 [۱۳۸] ."'هجام نباو دمحأ هاور ؛|مھیق

 ارأ ضبقُي هنأو .ملعلا ضبقُي فيك ًاضيأ نیب ثيدحلا اذه [۳۸]

 ضيف لمعلا سائلا ارب ًايناثو ««ایلعلا ضبقب

 سيلو «هب لمعلا عم هيف كرايُيو ديزتو ركب انا ملعلا دال ملعلا
 ؛رخآلا بهذ امهدحأ بهذ اذإ هنألو هب لمعلا نود هظفح دّرجمب

 لاق از اف تید اذه يه از اہ لا هحشو ام اذهو

 انءانبأ هؤرقتو نآرقلا ارفت نحئو ٌملعلا بهذي فيك» ك ينل

 نآرقلا ةءارق نأ  ٌّنظ دقف «ةمايقلا موي ىلإ مهءانبأ انؤانبأ ءؤرقيو

 .(4 440 جام نیو 6۱۷۲۳) دنسملا يف دحأ مالا (1)

 اه ..مےزحے“ع._مممج



 اهانعم دارُب الو لاقت اهنكلو َكْنَدقَف :+كُأ كتلكت» ىنعم يف

 «فرعُيو هل هب نأ يغبتي ناك رمأ ىلإ هيبنتلا دنع كلذو ,يقيقحلا
 راص ظفل وه اناو ؛يلصألا اهانعم ديري ك لوسرلا نكي مل اذهو

 نأ ثيدحلا اذه نم نیو ہانعمل ٍدصق ريغ نم ناسللا لع يرجي

 ان اب وأ نيرمأ دخاب دن لیلا
 +سانلل هنورشفیو هنوحضويو هئوُيُي نيذلا ءاملعلا دَ :لوالا

 ال لهجب نوملکتیف «ملعلا يناعم نوفرعي ال نيذلا لاج لا ىقبيو



 و هذتبخةدا ملعلل یقیب الف ب لمعلا دك :نالا ۱
 لجألو هب يهابتلاو ضارعتسال .ةعمسلاو ءا

 ۷۵/۱)۱۸۰ يمرانلا هجرغا()



 نامیڑلا لوصا نش

 [هضبق لب ملعلا بلط ىلع ُتحلا]

 نأ لبق ملعلاب مکیلع :لاق چ

 نمو ءاملعلا نم ذخؤي اإ ملعلا ّنأل يهنع ملعلا اوليحاف کنی اودجُو
 .نيملاعشلا لا

 ؟قيتعلاب مكيلعو» :لاقف نيمدقألاب ءادتقالا ىلع # تح دقو

 5 هللا لوسر نامز نم بر عفترا ملك هال ؛ميدقلاب : ينمي

 توبألاو ةحّصلا ىلإ برقأ نیکی هنإف نیما نمو هباحصأ نمو
 ءيفاصلا ملعلا وه هنأ كش ال فللا ملف هيف ليلا دوجو مدعو

 وه ام هنمو حيحص وهام هنمف لخت ام هلو دقف فّلخلا ُملع اًمأو

 | نم وأ بتكلا نم ذخؤي الو ہل نيلماحلا هلهأ

 ۱0۳۱/۱ س يف(



 فق دوعسم نب

 ؛میدقلا ملعلا ذخأ ىلع یو ءهلهأ نم
 نبا ظفاح ا ماماللو

 ماع لع فلخلا ملع لّضفي رم لالضلا لهآ نم دج هنأل .فلخلا
 نال داب دژجم فلگلا ناو ؛آبھق رثكأ فلخ ا ملع

 ملغ يف دم يا رومألا نم كلذ ريغو ملعلا نع مهلغشُب ناك داهجلا

 فالخب لقعلا نولمعتسب اونوكي مل میناب مهومهّتي نيذلا فلسلا

 نم كلذ ريغو «رفلاو لقعلل مهمولع اوعضخأ نيذلا فلخلا
 داجاف هذه هتلاسر يف بجر نبا مهيلع در دقو ءاهوراثأ يتلا تاب

 نإ :لوقي نم معازم دو ,فلخ لا ىلع فلّكلا ملغ لضف نیو ةدافأو

 ءاذه يف اوبذك دقو كحأو ملعأ فلخلا ملعو ملسا فلسلا ملع

 .ةمكحلاو ملعلا عم الإ نوكتال ةمالسل ّنأل

r.جب دس  



 ا ا
 ملعلا یعّدا ناو ريحت ةلضعم وأ ةلكشم هتءاجو ةّيلهأ هدنع نكي

 تاملُملل نودصتي نيذلا حيحصلا ملعلا لهأ فالخب هتفرعلار

 نبا لاح ناسلو :ةقيقخ وه اناو ؛ىوعّدلاب سيل ملعلاف ؛ةبعصلا

 ملعلاب سا لالخ نم دادعتسالاب مكيلع :لوقي هنأ ه# دوعسم
 امإو ةئاع ةلكشم ام ًالهس اهلح نوكي ةلكشم تلصح ام اذإ هنأل

 ,ةیدرف ةلكشم



 هللا ْنإ) :ًاعوفرم رمع نبا نع ""نيحيحّصلا» ينو -۵

 َملعلا ضبتی نكلو هدابعلا نم هری ًاعازتتا ملعلا شبی ال

 ًاسوؤر سال ذیل اذإ ىتح ايلعلا تومب
 ١4[ ۰1. اوقف ملع اف ولعشف

 ي ي ضبقُي نأ نب ثيدحلا اذه يف نا
 ضرألا يف ىقبي ال ثيحب هلك شن ملعلا مَ ينعي الو «ملعلا

 دارلا امنإو ؛ظاّقحلا رودصو بتكلا يف ًادوجوم ىقبي امنإو ملعلا
 ًاسوؤر سانلا دخ بایلعلا مهو هلهأ شيق :انه ملعلا يضيق

 ءایلعلا بهذ اذإف نولضيو نولضتف مجتالاهجب نومکع ًالاَهج

 مهيلع ضرعُتف كلاّهجلا نوُيئاعتُملا مهّلح لح مهحاورآ ضبق دعب
 نبا مالك يف قبس ام اذهو ؛ملع ريغب نوتفيق لئاسملاو تالكشملا

 . لعلب حساب دادعتسالل هقح يقهنع هلا يضر دوعسم

 ريغ هاولضار» ملع ربغب ارت مال ؛اوُلَصف» :955 هلوقو

 یوتفلا زوجت الف :مهریغ فو مهسقنأ يف ناتميرج مهنم لصحتف
 لزنأ العو لج هلو لا ىلع دایتعالا وأ صّرختلا الو (ملع ريغب

 هایهنوض ىلع نتي نيذلا هيف دف نامز ينايسو ةنشلاو باتکلا

 .(۲۹۷۳) ملسمو :(۱۰۰) يراخيلا (۱)



 05715 ۲۸4 /۵ هفتصما يف ةیش يا نبا هجرخأ (۱)



 يسانلا ىلع يتأي نأ
 ٌبارخ يهو ٌةرماع مهدجاسم هُمْسَر الا نآرقلا نم ىَقْبَي

 مهدنع ْنِم املا ميدأ تحت ْنَم رع مه

 .""«ناميإلا بعش» يف يقهيلا ہا
۱41 

 نم :كشوي «نامز سانلا ىلع يتأي نأ كشوُیا ةي هلوق 1

 نم ىقبي الا تقو سانلا ىلع يتأي نأ بری :ينعي «عورشلا لاعفأ
 نوبستي نيذلا نأل ؛اننامز يف عقاو اذهو «همسا الإ مالسالا

 ادب: لاق ایک بيرغ حيحصلا مالسإلا نکلو ءريثك مالسإلل
 مالسالا نوعّدي نيذلاف ادب ایک ًاييرغ دوعیسو ًایرغ مالسالا
 درج الا ةريصب الو ةفرعم مالسإلا نم مهدنع سيل مهنكلو هریک
 ءایلوألا نوعْدَيف :لجو رع هللا ريغ نودبعي مهنم ريثكف ؛باستئالا
 دبع ًاناثوأ اهولعج ىتح هروبقلا لع دهاشملا نونييو نیحلاصلاو
 «نئشلا كرتيو ؛تاثدحملاو عدبلاب هللا دبعي ْنَم مهنمو هللا نود نم

 01900801 /5 ةنايبإلا بس (۱)
 هه ةريره يآ ثيذاخ نم (۱8۵) ملسم هجرخأ (؟)



 ال يمالسإلا انماع يف سانلا نم ربثك یف رظنلا انققد ول ان من

 الا مالسالا نم اذإ ی ملف :فانصألا هله نم مهاندجول هللا محر

 هسا

 نآرقلا دوجو نم مغرلا ىلع هو الإ نآرقلا بو :هلوقو

 هللا يضر ةشئاع ثیدح نم (۱۷۱۸) ملسو )۲٦۹۷(: يراخبلا هجرخآ (۱)
 اھت



 ۳ ساس 1

 هو دمحم لع لزنأ ایک قاب وهف ءيش هنم ری لو هفحاصلا يف
 رم نر تر جوقة تزف
 لمعلاو هر دارلا ناو «هديوجت وا هتوالت وأ ظفح نآرقلا دوجو

 ؛فحاصلا دوجو الإ ىّ ل هب لمعلا

 رس ال يذلا ناسنإلا عم حالسلا دوجوک ء

 بهذ اذإف ہەیف اب

 یش يدجب ال اذھو
 ديقُي ال اذهو :همدختسی ال ٌودع هيلع ادَع اذإف ہلایعتسا

 دنع نآرقلا دوجو هبشُي اذهو نوهقفي الو هيف مہ نولمعي

 ةفص هذهو «یدقا نم بارخ يهو ةرماع مهدجاسم» :هلوقو

 ءاهنوفرخزيو دجاسلا نونبي مهف ؛سانلا ءالؤه تاقص نم یرخآ

 اهيف سيل لب «ملعلا اهیف سردی الو هللا رد نم ةيلاخ اهنکلو
 تبع دجاسلاف ءاهيف ٌلضي الو ةقلغم دجاسلا ضعب نال ةالص

 اَمَلإ) :لوقي العو لج هللاو هنینلابةرماع اهنکلو ؛یدها نِي

 ناو هرس اوج رولا وقاپ أت نم هلأ دم رغب
 ؛دجاسلا ةرامع يه هذه [۱۸ :ةبوتلا ] قا الإ یتخ و ۳

 هل خيم مس اف رکن عقرب :لاعت لاقو



 رقت قو عیار نیت اسا زن اهن
 4( تباثل

 يدالا اهرابع ناك نإ

 ذا تلقت اوب ترا ةزكألا لو

 رماع دجاسلا نوكت اذكه [۳-۳۷ :رونلا]
 يهف هلا رکذو رونلاو یدهاب ةرماع تناك نإ اہل «يش ّيأ نم

 ىلعو لخنلا عوذج ىلع نا كي لوسرلا دجسم ناك قف ؛

 لوسرلا دجسيف دجسللا لخاد ىلإ لزن اذإ رطملا ناكو :دیرج ا
 ؛حییاصم الو باوبأ دجسملل نكي مل طلا ىلع هّباحصاو لپ

 انا ةرانم - لک كلذ عم  ناكو یف لخدت بالكلا تناکو لا لک كلذ مم ۔ نا 8 8

 نودهاجلا هم جرخ يذلا وهو ماعلا ي رولا هنم عش يذلا وهو
 عون يف تسيل ةربيلاف ءرابحألاو ءاملعلا هنم جرخو ءلاطبألاو

 ةدابعلا نم دجاسلا هذه يف لصحي اهب ةربعلا اناو «هتماخضو نابتبلا

 ميلعتلاو
 نولوقي ال مهنأل «ءامشلا ميدأ تحت ْنَم رُک مهزاملع» :هلوفو

 الو محل حلصی اهب مهنوتفيف «سانلا ىوه نوعباتيو حلا ةملك
 مه ةعسوتلا ةّجُحب ءٌصحّرلا مهل نوسئلتیو «نيلوؤسملا نو
 تحت نرم مهف ؛حیحصلا ملعلاو ناب مهنوتغي الف «سانللو



 اقلیت مث رتل اولی لا لکم :لاعت لاق ؛بالکلاو
 امت لاقو (۰ :ةعمجلا] ارامش لی و

 ی کف نیا ةَ اَهنِم قلا

 تاو ضزالا کر لن هك اب هتل

 مه ءالؤه ۱۷۰-0۱۷۱ :فارعألا] (بلکلآ لنك لَ وه
 .ءامسلا ميدأ تحت نسم رش

 مهنأل ادوعت مهيقو ةنتفلا جرخت مهدنع نی :ہلوقو
 ءاعُدلا ناب مهوتفي «مهنيد نع مهتوفرصيف مهاوقأو مغامعأب سانلا

 لوق نوسنیو «نوملسلا هيلع يذلا وهو نیا نم وه هللا ريغل
 مهئايبنأ روبق اوذختا یراصنلاو دوهيلا هللا نعل» : لوسرلا

 نوذختب اوناك مكلبق ناك ْنَم نو الا! :ئچق هلوقو ء'"'دجاسم

 هدجاسم روبقلا اوذختت الف الأ هدجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق

 «نيملسملا لع ًارطخ دشآ لالضلا ءایلعو كلذ نع مكاجنأ نإ

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (۵۲۹) ملسو .(177) يراخبلا هجرخأ (۱)
 ها دبع نب بدنج ثيدح نم (9۳۲) ملسم هجرخأ (1)





 لئاسرلا حرش ةلسلس

 لادجلاو ءارجلل ملعلا بلط يف دیدشَّللا باب

 هللا لوسر لاق :لاق 5# كلام نب بعك نع -۷

 هب ّيراهيل وأ ةاملعلا هب َيراجٔیل عملا بلط نم:

 هاور ؛رانلا هللا لدا هيلإ ساّنلا وجو هب فرصَي وأ ءاهفّشلا

 [۱8۲]."يذمرتلا
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 تارظانلا يف لوخُدلا :يأ «لادجلاو» روهظلا ٌبُح نم كلذ فال

 منا مامأ ملعلا راهظإل تاقكانلاو
 كلذ نمو :رانلا لهأ نم راص ملعلا بلط ین هين تءاس نمف

 ءایلعلا اورجب نأ لجأ نم ملعلا نومّلعتی نيذلا

 يراجيل» اناو ؛هللا هجول سيل :يأ ؟علعلا بّلط نما :هلوقف
 يف هملع رهظیل لادجلاو ةرظانملا يف مهعم يرجي :يأ «هیلعلا هب

 لاجل ا هب لداجُيل :يأ ؛ءاهفشلا هب يرايل وأ» ةعمسو ءایر سانلا

 )١( مقرب )5384(.





 [لالّضلا بیس َلَدَجا]

 دعب موق لص امہ :ًاعوفرم 4 ةمامأ يأ نعو -۸

 ام :ىلاعت هلوق الت مث «لّدَجْلا اوتوأ الا هيلع اوناک یّده

 هاور .[9۸ :فرخزلا] 4 دوم مو ره لب الج ال ا مَع

 [۱4۳] ."هجا

 ما لمعلا اوکرت اذإ سانلا نأ نایب

 ب وه يذلا لّدُجا وهو هتضلاب نر

 يذمرتلاو دمحأ

 دا اذه يق ]

 مهَّئف ةنشلاب اولمعي
 شم لو «ةلالضلا ننس بكرو ىدشا ل نف «عقانلا ملعلا

 بماذملل جور ؛لطابلاب ةموصخلاب :ي .لدجلاب الا هلاوحأ

 ام مالعتساو لا راهظال ةرظانلا ال ةدسافلا دئاقعلاو ةدساكلا

 نمو ؛لّدُجاب هللا ہالتبا «هدنع ام هريغ ميلعت وأ هدنع ًامولعم سيل

 هل ةبوقع تاثدحملاو ةعدبلاب ی ةنُحلا كرت

 لمعلا ًاصوصخ ملعلا ةبلطو ًامومع نیملسلا ىلع بجاولاف

 «تائّدحُملاو عدلا نی رّدخلاو لجو رع هلل صالخإلاو ملعلاب

 ةدئاف ال لدن او ملعلا لدب لب مغدییف ءمھبقاعیس هللا ناف اللو

 .(8۸) هجام نیاو ء(۳٣۴۲) يقمرتلاو :(77134) دمأ مامإلا (1)



 علا ہایحاب الا ةشلا اوكرت اذإو هو
 .دهاشمو عقاو وه ایک تائّدحُملاو

 يآ نرود ني کود او من ) :لاعت هلوق لزن

 :نوكرشملا لاق [44 -۸
 ةكئالملا دبعت نحتف ؟ہ

 !!ميرم نبا ىسيع حیسلا دبفت ىراصتلاو ًاريزُع دبعت دوهيلاو
 مه ٥۸[ :فرخزلا] "16 ال ال لر :ىلاعت هلوق هللا لزنأف

 لا عقدو :لاد لا مهدصق امنإو ؛لطاب اذه مفرق نأ نوفرعی

 نع ىهني هئو هللا لوسر میرم نبأ ىسيع نأ نوفرعي مهف ؛طقف
 هیت آم الإ حل تقام ) :ىلاعت لاق كرّشلاب ىضري الو هتدابع
 « دوي مك ليه :لاقر ۱۱۷ لا1 کیو نر هل اوٹ نآ

 اذهف :لطابلاب بلا نوديرب ةموصخ باحصآ :يآ [34 :فرعزلا]
 ام اوكرت ال ءالؤهف لادم اب لب هنإف قحلا كرت ْنَم نأ ىلع ليلا

 .۹۰ /۹ يربطلا ريرج نبا «ريسفت» رظنا (1)



 لئاسرلا حرش ةلسلس

 رم ا لوسرلا هب ءاج نکلو لحباب هللا مهالتبا ديحوتلا صالخإ

 تبسم تین :اھدعب لاق ىلاعت هللا

 هيلع میرم نبا ىسيع ءالؤه ىلؤأ نو [۱۰۱ :ءاينألا] 4 ودعم
 در العو لج ہللاف ہللا لوسر هال ىنسحلا هل تقبس دقف ېالسلا

 .درلا اذهب مهیلع



 وه مومذملاو ؛ةموصخلاب
 .لطاب تابثإ وأ نح عفر يف لطابلاب ةموصخملا

 انو حلا هدصق نيل هن ؛مصخلا لالا ضيم الو لج هلو
 ةمصاخملا ةرثك نالو ؟لطابلاب ولو ةموصخلاب جا روهظ بح

 يلطاب يف نوكت ةمصاخملا رثكأ نال هبحاص می ام ل ابلاغ يضف
 .اهنع يهنلا ءاج اذهو ؛نیفرطلا دحأ نم

 .(338) ملسو :(1421) يراخبلا (1)



 َساّنلا ةوجُو هب فرب

 .]٠٤٤٥[ يمرادلا هاو

 فرصيل وأ ءاهفّشلا هب يال وأ العلا هب يهايل» :هلوق 1
 كلام نب بعك ثيدح يف اهيلع مالكلا قبس «هيلإ سانلا هوجو هب

 هوطعیو ءارمألا ہرّدقی نأ لجال وأ :اینُڈلا تا

 ةدابعلاو قدابع ملعلا نل ؛راثلا يف وهف ہّدصَف اذه ناك اذإف ءلالا

 انا مع ال :ةرخآلا باث اهب بلطُي نأ يغبتي ابن

 .(039) ۱۱۰/۱ «هتسا يف (1)



 .یئاطقاو َنيلاَّضلا عمو ۂایوقآ شا ممئاو نط ۳

 نوضرت الو ريثكلا هل نوریکتسی ال ا

 نوُمَتهُم مُهتقَل ام ثيح ملامعأب هيلع نود الو ءليلقلاب هل
 [٤٤٤]."'میعنوبأ ہاور .نوفئاخ نولجو هَنوَقِفْسُم

 هيف في اههنع هللا يضر سابع نبا نم ميظع مالک اذه 7

 :نوقفشم می ةيشخ نم مه نیلا العلا

 ملعلا نال مپ الو ٍمَمَص ريغ نم هلل هب بش مهتکسا» ؛هلوق

 ناق

 ۱۳۱۱۳۲۶/۱ ؛ءايلرألا ةيلحا ين (1)



 لئاسرٹا حرش ةلسلسا

 ْنَم عمو قفانملا عم نوكي اذهو ءطقف ناسللا ىلع جلع :لوألا

 وصخ او لادجلا ديري نم وأ ان
 فنم لك يّمأ ىلع ُفاخأ ام فوخأ ّنإ» :لوقي ف ُینلاو هی

 لب عفني ال ٌملع اذهو «

 امنه :هيف ىلاعت هللا لاق يذلا ؛لجو رع هللا نم ةیشخلا

 ِناسللا ٌملع ناسنالا يطع اذإف [1 :رطاق 1 وا وِواَبِ ني

 و ِناسللا لع ّيطعأ اذإ اأو هل ناك ةيشخلاو بلقلا علعو

 هح نوكي امنإو هلع هعقتي نلو آرساخ ناك ةيشخلا ملع طی

 ةمايقلا موي هيلع
 مهارعأ نورثكتسي ال :يأ نيطّرفملا عم مهسفنأ نو :ہلوقو

 ةنراقم الو ,مظعأ هللا ّقح نا ءاهنوُلقتسي ناو ةريثك تناك ولو

 نلو ةريثك لاعت همّمِيف مهبلع ىلاعت هللا ٌثح نيبو ڈابعلا لامعأ نيب
 هللا ٌقح بناج يف وهو ؛ةريبك مهلابعأ تناك اهم املاح يّدؤي

 نورختفی ال مهنأ ءايقتألا ءاملعلا ءالؤه ةفص نم نإف كلذلو ؛

 هه باطخلا نب رمع ثیدخ نم (۱8۳) هدنسلا» ين دحأ مامإلا هجر (1)



 نم مهسفنأ نوربتعی لب :مهملعب الو سانلا لع مهایعاب

 ېهیلع نومّفرتي الف «ةلزنم مهاندأو المع



 مالکلاو لدجلاب مهاغتشا

 لسي هلا نأ اوملعل
 بَ تل ۴

 جو رع هتعاط یف الإ مالكلا نماوللل اذه اورگذت ولف ء[1۸:3)

 نوتفیو ةيعرشلا ماکحالا نورِدْضُي نیذلا رمألا اذه يف لخدیو

 ال عرو مهدنع ناك ول ذإ مهعرو ةّلقل تبنت وأ ملع نود سانلا

 بری ام ٌدشأ نم وه يذلا ؛ميرحتلاو ليلحتلاو یوتفلا يف اولهاست
 .عرولا لق لع

 ۱۷/۲ ہدایلوألا ةيلحا يف ميمتوبأ هجرخأ (۱)

 ۱ 22د



 جلا! :هلوق ۸

 ايزلا مدعو ةجاحلا رْدَقب

 «ىنعم ا ةعاضإ يف بیست مالكلا يف ةلاطإلاف بلك هدصقي يذلا

 مالكلا ىنعم نيعمتسملا يسب ميرو للملاب هل بّیسیو عماسلا

 ناك اذغو «ینعلااهیف حض يتلا راصتخالاو مالکلا لت فالخب

 كي نکی و ؛تایلکلا دودعمو ًازيجوو ًارصتخ 5 لا مالك
 ظلمت هج ثیداحاو هح تناك انهو :ةجاحلا نم رثكأل مّلكتي

 :0مِلَكلا ماو تيتوأ» : لاق اك ملكلا عماوج نم امال
 ةغالبلا راهظإ وه :فّنكتلا ؛مطتلاو فن كزكو» :ہلوقو

 )١( مقرب )۲۰۷۷(
 ) )۲يراخبلا ءوحتبو (۷۳۹۷) ؛دنلل يف دحا مامإلا ظفلل اذهب هجرخأ
 ریه نأ ثيدح نم (۵۲۳) ملسمو ء۷)



 يف عشوتلاو مالکلا لو قلا وه :مٔظتلاو ةحاصفلاو

 عم ؛رضاح ا انتقو يف ءابطخلاو نيثدحتملا ضعب دنع لصاح اذهو

 حضاو بولسأب مالکلا اوڈڑی نأ ءابطخلاو نيملكتما يف لصألا ّنأ

 رغلا تارابعلا نع داعتبالاو ةحضا قدما بيلاسألاو ةب

 ةحضاولا ظافلألا رایتخا يغبنيف ؛ةحاصفلاو ةيصخشلا راهش
 يا

 32 لا ناك اذکهو هشت عماسلا ىلع بعصي
 امم ناسنالا عنمی قل :ءايحلا «يِهلاو ءاي ا١ :5 هلوت

 ءايحلا وه اذه «قيلي ال متو هروهظ وأ هلوق نم ىبحتسُي
 ؛دومحلا

 ثيحب ةبيرغلاو ةضماغلا ظافلألاب شا مدعو ءاهيف َسْبَ

 اهالعأ ءةبعش نوتسو عضب ناييإلا» 35 لاق امك ناییالا نم وهو

 ءايحلاو ؛قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هل ال لوق

 ال اع هّبحاص تكي يذلا ءايحلا وه بولطملاو ؛'؛نابإلا نم

 هبحاص عنمي يذلا ءایح ا اتآو .ناييإلا نم نوكي يذلا وهو ءَقيِلَي

 هللا ىلإ ةوعّدلاو ميلعتلا نمو هيلإ جات اتع لاؤسلاو مّلعتلا نم

 لجخ وهو ؛مومذم ٌءايح وهف رکنما نع يهنلاو فورعملاب رمألا نمو

 هه ةريره يآ ثيدح نم )۳٣( ملسم هجرخأ (۱)

 #7747( ست.



 وهف ءانثلاو حدلا ديري ناك نإف ءنامإلاب ًافصتم نوکی هبحاص او

 نم وهف ءانثلاو حدل ال ما نایب ديري ناک

 ءنايبإلا نم وه نإ هيلإ جانب ام ىلع راصتقالاو مالکلا ةّلقف ؛نامیڑلا
 هبحاص ىلع بلاغلا نأل قاتلا نم يه يتلا مالكلا ةر

 حدلاو روهظلا بح
 ةءاذبلا نم وهو :ءایح ا لباقم وه :ءاذبلا «نايبلاو ءاذّبلاو» :هلوقو

 فالخب

 .[:۸:بازحالا4 اکیا

 راهظإو :حّصامّتلاو طلا یف متل مالکلا ۃرثک وه :«نايبلا»و



 لباقي «نايبلا» :هلوقو «ءايحلا» :هلوق لباقي

 .ةدئاف نود مالکلا ةرثك :انه ناییلای دارملاف ؛«َنِعلا»



 لاقو +64 :ملقلا] 4 ريع عمو :لاقف اه هين لاعت هللا
 اوت بتلا طی لق تو

 لمکاو تلخلا ٌنَسَع و ناك دقو ۱٥۹ :نارمع لآ

 .قالخألا ياع بحب وهو اقل سانلا

 ,(4534) 590/4 «نايبإلا بش (1)
 (۲۰۱۸) مقرب )



 لعو ؛ىلاعت هللا نم قل ا نسخ لصا ناك نإ

 سانلا طلاخي نأو فورعلا لڈییو عضا

 نإ :يأ قلا مگتواسم يم مكدعبأو لإ مكضتبأو» :هلوقو

 هنع مهدعبأو اينذلا ين لے هيلإ مهضغبأ مه ةتيسلا قالخألا باحصأ

 ًافلكت مالكلا نورثكُي نيذلا مهو «نور

 او حلا نعاجورخو

 :هلوق هک بلاط يبأ نب يلع نع یورپ عو طایتحاو زارتحا
 ريغ نم مالكلا يف نوعشوتلا مهو نو

 نگتالو تفطتان]مالکلا نر

 بسط داسن مك ی ةرا نت

 هِظفَل نمژتحاو كناسل ظّقحاو

 بر ناسللاب لیلا



 ًاباجعاو ًايظاعت هتفو هد المي يذلا وه :لصألا يف

 نوحتفيو مالكلا يف نوعّسوتي نيذلا مه «نوقهيفتمل

 يف هرخآ ثيدحلا يف دهاشلاو «ةميمذ تافص يهو أ



 مهيف سیل اب سانلا نوحدمی نيذلل مذ ثيدحلا اذه يف [۱۰]

 هناسل لمعتسيف :ہناسلب لكأيف بهناطع ىلع لوصخا لجأ نم

 ال اذه لجأل مهيلع ءانثلا تک

 نوكي ال قزرلا بلط نأل ةمیمذ ةفص هذهق كولملاو ءارمألا ايس

 ةيرطلا هديب

 .حئادملا ةرثكو كار

لی اذه ؛اهتسلأب بلا لات یک: 5 لوقو
 ملا هم دصقُي 

 ىلإ ةعيرذ مهتسلآ نوذخب موقلا ءالؤه نأ اهنيب ها هجوو

 ٹودنہب ال مہنال ین هبشلا هجوو ءاهتتسلاب رقبلا ذات یک مهلكأم

 لاو ءاهناسلب الإ شاشتحالا نم نگمکت ال ةرقبلا نا لكامل َن

 و سانلا حدمي وهف :لكألا لجال

 لاب نوکی

 الو دواد يآ دنع ثید اذه سیلو ء(۹۷٥) هدنسللا» يف دحأ مامإلا (۱)

 يللا ورع نب لل دبع ثيدح لإ راشأ هلا هحر فعلا علو هيذمرتلا

 دجح فہو۔ےعح>]۔]ں|سی _ککےکمہس_._.





 «مالكلا يف فلک مذ يف هلبق يذلا لثم ثيدحلا اذهو [۱۱]

 مارحاو لالحلاو لطابلاو ی نود

 | ضغبي» :385 هلوقو

 يف ًاعمط ءانثلاو حللاب هتغالبو هتحاصق يف غلابملاو مالکلا

 :مومذمو ٌضوغبم اذھق «كلذي لک او بساكملا ىلع لوصحلا

يف اكو .ةمومذم ريغ يه يتلا ةيقلخلا ةغالبلا فالخب
 ثيدحلا 

 نوق

 همك ناسنالا نأ حلاو ہناویح اب ةحاصفلاو مالکلاب نوفّلكتيو

 ةرقبلا لثم راصف هسفن مژکی مل سانلا نم فا اذه نکلو هللا
 يف بلا جوو ل اماسلب العلا ٹل :يأ «للختت» يتلا ةميهب

 ةرقبلا لعفت امك ملا لاح همفو هئانسأ لوح هئاسل ةرادإ كلذ

 !لكألا لاح اناسلب

 ي نيذلا سانلا نم فصلا اذه 3 بش دقق قباسلا

 .(۲۸۵۳) يذمرتلاو ۶ دود وبا (۱)

 ی ء9۶



 # ةريره يا نعو

 تولق هب سیل مالكلا َفْرَص م | َبولق هب َيِسُيل مالکلا َفْرَص َمَّلعَت
 هنم هللا

 كلا فرص مّلعت نمف :4 هلو ([ 1

 ناسنإلا هفّلكتي امو هيمو

 يح هدیدش ديعو اذه ينو

 رقلا وه كقرشلاو

 ان نم هللا لبقي ال

 ب نأ لجأ نم رعشلاو ةباطخلاو ةغالبلا

 بولق ةلامتساو ديفُيو عفني ايف باطخلا نسمي نأ لجأ نم ةغالبلا

 ءسانلا ليمتسي مالکلا نسخ نال ؛بیط رم اذهف ری ا ىلإ سانلا
 فالخب ءهيف بوغرم رم وهف نيّدلا لجال ةلاتسالا تناك ناف

 ديدشلا ديعولا هيف ءاج يذلا اینا لجال مھتلامتسا

 )١( مقرب )9003(.



 ا لوسرلا مالک ةفص]

 مالک ناك :تلاق اهنع هللا

 :لاعت لاق ایک اذهو نیل غالبلا

 هيف سيل حضاو وهف ءلطابلاو قحا نيب :يأ 17 :قراطلا] 4ن

 فّكتي نكي ملف قو لوسألا مالک ناك اذکہ سابا الو شومغ

 نم نوعماسلا اهمهفی يتلا ظافلألا راتخي اينإو «ةبيرغلا ظافلألا
 ماوعلا

 ظافلألا رايتخاب «نيعماسلا ماھفإ دوصقلا وه اذهو :نیمّلعتلاو

 عم ؛سانلا ةثداحمو تارضاحملاو ةعم ا ةبطخ يق نیا ةحضاولا

 ۷)دحا مامإلا هجرخأ (۱) .(۴۱۳۹) ينمرتلاو :(۹۸۳۹) دود وباو ۵
 .(1445) ملسو :(7071) يراخيلا هجرخأ (۲)
 )۲٤۹۴(. ملسمو :(7814) يراخيلا هجرخأ (۳)

 دس چ جج “کپ ہسیے“ک“_۰_.



 :سانلا نم لیلقل الإ اهمهفی ال يتلا ظافل

 ينلا بیلاسالاو ظافلالا رایتخا لع ثحلا ثيدحلا اذه يفف

 ؛نوفرعی اب سائلا اونّدح :

 لاو ةحضاولا ظافلألا راخب نأ

 ةّلدالا نم راتخي

 ولا
 ًاماوع اوناك نإ نيرضاحلا ىوتسم يعاری نأو ءسانلا ىلع هبشتو
 «ءايلعلا ِتاطخ مهبطاخُيف نیملعم اوناک ناو «نومهفي ایہ مهبطاخُيف

 يتلا بيلاسألاو ظافلألاب یتایق ماوعلاو ءاملعلا نم نیطلتغ اوناك ناو

 .یمجلل حلصت
 1 دازآ ول :يأ «ةاصحأل الا هَّع ول ائيدح اندی ناک» :اهوقو

 1 ی ناك دن :ةلوهسب كلذ هتكمأل ةقورح وأ هال دع ملا
 يق ءابطخلا ضعب هيلع وه ام فالخب اذهو «هتلازج عم مالكلا ل

 ديفتسي ال ابلاغ يتلاو مهطش .ةلاطإ يف نوغلابي نيذلا رضاحلا انقو

 .(157) يراخبلا هجرحا (۱)



 لئاسرلا جرش ةلسلس

 لیلا انوفصيو اهنم نإ

 ناجی قو نكي مل :يأ ؛مُكدرتك
 سكعلا لع لب «نورضاحلا اهنم

 ىلع حضاو موهفم عباتتم مالكي مّلكتي ناك انا الاجعتسا ثيدحلا
 قلو ہباطخ تافص نم ناك دقو ؛عمتسلا ىلع سباب ال ءنأتلا ليبس

 رایتخا عم ؛عماسلا ىلع وی ثيحب عري الف ؛مالکلا يف لشرلا
 عم ءاهانعم نع لأسُي نال جاتحت ال يتلا ةحضاولا لْصَقلا ظافلألا
 .نيعمتسملا ىلإ ةدئافلا لوصول باطخلا ءاقلإ يف لّهمتلا

 ءىراقلا اهأرق اذإ ٹ8 لوسُرلا نع ةّيورملا بطلا ناف كلذلو

 تحرش ول اهنكلو «لقأ وأ ةحفص فصتلا زواجتت ال اهدجول
 ةرثك يف نأشلا سيلف «ملكلا عماوج نم األ :تادّلجلا تغلبل

 ؛ةليلق تناك ولو بلا هذه نم یٌئاتت يتلا ةدافإلا يف امنإو مالکلا

 قباطخلا يف ليوطُتلا ىلع سانلا رضاحلا اتقو يف ءابطخلا دّوع دقو

 ول يتلا  ةنّردم يهو  ءامدقلا بم نم هارن ام فالخ لع اذهو

 لاو ؛ةحفص فصنلا غلبت ال اهنم ةليوطلا نأ اندجول اھبلإ انعجر

 هللا هحر باهولا دبع نب دمحم خیشلا فلؤملا بطُم كلذ



 لا لع هنیعُ ام رْدَقب الإ اینا

 يف دلا :ناتفصلا هيف تعمتجا نف ہهیلإ جای ال ام
 «تلاجم قو هيف اويغراف ملک لق عم ایذا «ةمكحلا یا

 یلاعتوهناحبس هللا لبق نم
 اينا يف» العو لج هللا ني :يا ؛ًادهز ىلمُيا :چ هلوقف

 .اهلهأو اہناشل ًاراغصتسا :يأ

 لو :هلوقو الإ عاط ريغ يف مالکلا نم ليلق :يأ
 .ةجاحلا رد

 هوم هيف اوبغراف :يأ «ةمكحلا ی هنإف هنم اويرتقاف» :هلوقو

 )١( ةنايبإلا بمشا 74/4 )۲۹۸۰(.



 ءاهعضوم ريغ يف ءايش'

 ن ونب رظني هنإف :يه قصو اذه ناك مو ها رونب رظني

 لاق,اینل

 نیل يف هقفلا :اہ داريو قلطُتو ہیضوم يف

 ريق [؟:ةعمجلا]4 ةو بنك

 هقفلا يه ةنّشسلا نأل «نيينعملا نيب ضراعت الو ۔نیّدلا يق هقفلا يه

 ةمكحلا :ليقو .ةتشلا يه ةمكحلا

 نیلا يف



 لالخ نم رحّسلا نم عون ةغالبلاو «قئا

 ةرحس يكس كلذلو ؛ینعلا ربدت نع ظفللا هيومتب قئاقحلا

 :رعاشلا لوقي اذهو ؛مهليمتسيو سانلا رحسی مالک رحس وهو

 مت هير دق قحلاو هلطابل نیر لوقلا فرخ يف

 وبانّزلا ءى اذ تلق ءاشت ناو. هشت ون هام اذه لوقت

 روثلاك الا لب غيلبلا لوق . ایهفصَو تزواج امو ًانذو ًاحْدَم

 ینعم اله «هتغالبب اھقتاقح نع ءايشألا ری نأ عيطتسي غيلبلاف

 ملا باب نم اذه نإ :ءايلعلا ضعب لاق دقو :«ًارحسل ناييبلا نم نإ

 .(9:17) دوادوبأ هجرخأ (۱)



 رارتغالاو باجعالا نم سانلا عنم اذه نم دوصقلا نوکیو ءةغالبلل

 .ةغالبلا باحصاب

 باجعالاو مايتهالا نوكي نأ لع ُتحلا ثيدحلا اذه يفف
 حالا نم اذه :لوقي رخآلا ضعبلاو .ىنعملا بتاج ىلإ حابقتسالاو

 وأ حد امنإو اهتاذل مدت الو حد ال ةغالبلا َّنأ باوصلاو :ةغالبلل

 ناو دومحم اذهف قا

 ءابطخلا نم ناك كلذلو مومذم اذهف لطابلا ةرصُنل تلمعتسا

 نايل تملمتسا ناف يف لمعتس مت

 بطحت نم ءابطخلا نم ذا دقق نه لوس مهذفلا نم ءارعشلاو

 كلام نب بعكو تباث نب ناّمحک ءارعُشلا نم ذحو هدوفولا دنع

 ًةرصُت مهرعش نم ذا دقف ءةحاور نب هللا دبعو ريهز نب بعكو

 دلل

 نم یخ ب با موم نوک لج ملعلا نک وا :ہلوقو
 يف ہجاتج ام ملعت نع هب لفتشيف لإ جات ال ام مولعلا نم دارلاو

 ىلإ بلق هنإف هلع ی ل ايف ميلاعلا لخد اذإ ایف نوکیو «هنید
 :هملعی ال ام فلكتي الو هملع دنع فوت نأ ملاعلا لعف ؛لهج

 .ًالهج راص هملعي ال ام فّلكت ناف

 و س



 ؛مومذم وهف يصاعملاو رم ا حدمل

 قطني ءارعشلا ضعب دجت كلذلو ؛ةمُکح هيقو حودمم وهام هنم رعشلاف

 نب بعكو «يبتلاك هرعش يف ةمكحلاب

 برعلا ناويد وه رعشلاو ؛مومذمو دومحم مالكلا نم هريغك رعشلاف

 ذخوتف «مالسالا ردصو ةيلهاجلا رعش ًاصوصخو هنم ةغللا ذخوُت

 لاثمألاو مگ هنم ذخؤتو ءةيرعلا ةغللا يف ةّجُ هنأ لع هنم دهاوشلا

 لک دمی الو هلک هيف دهز الف ظعاولاو

 ريغ ىلع يشمي يذلا وه :لياعلا لا لوقل نی نا :هلوقو
 او ٌلاضلاك قیرط

 ال نم باطخ مدع يغبنيف ؛هنأش نم سیلو هديرُيال ْنَم لع كئيدح
 عسل نم :يأ هلال نم هال ؛كيلإ يغصي

 كُضْرَعو كل يصب ال ْنَم باطخ رهو ؛علا



 [161] .ًاريثك ادمح نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو هرخآ

 ك صاعلا نب ورمع دنع لجر مّلكت هنأ ثيدحلا اذه يف 7

 لجّرلا رثكأف ءا باطخلا نب رمع نمز يف رصم ىلع ًاريمأ
 ؛هلوق يف َدَّصَق ول :لاقف هك وٌرمع هدقتناف

 چپ هللا لوسر نع ث
 :يأ ؛لوقلا يف زوجت نأ - ثرمآ وأ  تيأر دقل» :5# هلوق

 يآ «لوقلا يف زّوهتأ نأ» يوارلا نم كش  ترمأ وأ - تملع

 846 لوسرلا مالک ةفص نم اذهو .عماسلا نع فّلخأو هيف رصتخأ

 كلذ نایب قبس ایک
 قیافکلا ردق ىلع راصتقالا وهو (ژریخ هيف زوجتلا كف :هلوقو

 عماسلل ٍباعتإ تودو فلت نود دوصقلا هيف لصحي هلال

 (0۰۰۸) مقرب ()

 و آ٤۲ ّ_ --- .  . 44644 ا: ا



 يذلا هلل دمحلاو :«نایالا لوصأ» باتک ىلع انحرش ىهتنا

 تاحلاصلا مت هتمعنب



 او یلاعت هللا ةفرعم باب
 یلاعت هللا نع مونلا يفن
 انيمي هلل نأ ءاج ام

 ملعلاب لات هللا فصو يف ءاجام
 لات رصبلاو عمسلا يتفص تابثإ
 هللا الإ سمخلا بيغلا حيتافم ملعی ال
 قلعت ل حرفلا ةفص تابثإ
 ًادي لاعت هلل نأ يف ءاج ام
 ...ىلاعت هل ةحرلا ةفص تابثإ يف اج ام
 یلاعت هللا ةمحر ةعس ىدم
 .. نينمؤملا تانسح راختاو نيرفاكلا تانسح ليجعت
 .ىلاعت هلل اضّرلا ةفص تابثإ يف ءاج ام
 لاعت هللا ةمظع ىدم نایب

 للغت هللا ىلع يا ةم
 .ءاجرلاو فوح ا نیب عمج ا يق بيغرغلا
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 4 هيو نم > :ىلاعت هللا لوق باب
 .مهيذكو ةنهكلا ءارتفا باب
 هِت ع دَر :لاعت هللا لوق باب
 ّيطو ضرالا لاعت هللا ضبق

 5 ... رمألا اذه لوأ وه ام
 دحآ ىلع هللاب عافشتسالا نع يهنلا
 هل قولخملا بيذكت لع لاعت هللا بص یدم
 .. رهدلا بس نع يھٹلا
 .......... ردقلاب ناهيإلا پاپ
 1۹۸ ....لمعلا كرتو ردقلاو ءاضقلا لع لاكتالا زاوج مدع
 té .....ةداعسلاو ءاقشلاو قزرلاو لجألاو لمعلا ةباتك

 اج ليلدب الإ رانلاو ةنجلا لوخدب دحأل عطقي ال

 5 )چسب



 فیعضلا نمؤلا نم ريخ يوقلا نمولا
 rr مهیلع ةكئالملا ركذ باب
 ۷۵ ون نم ةكئالملا تقلحش

 ٤ لا
1 
r 
20 
۳ 

 tv لاعت هللا نايصع نم ةكئالملا ةیشخ
 NE ei ....... هللا رمأي الإ لزنت ال ةكتالملا

 .wr روصلا يف خفنلا كل
 vt :شرعلا ةلح نم ليفارسإ
 ۲۸۷ ۰......... ةكفالملا نم ءايحتسالا بوجوو يرعتلا نع يهنلا
 0 ... ای اليل رشبلا يف ةكئالملا بقاعت
 rr .... ملعلاو ركذلا ىلج ىلع ةكئالملا لو
 ..ملعلا بلاطل ةكتالملا ريقوت



 الح اهيق يتلا لاصحلا ركذ
 ۳۷ نآرقلاب ىفتكا نم لع درلا

 ۳۷۳ لع  هضیرحت باب

 ۸٦ يدها ربع كو هيده

 ۳۸۹۰.......ہد××٭....... راغلا لوخد بجوت ا لوسرلا ةیضعما

 ۸ص70 ةحمسلا ةنسلا يه لوسرلا ةئ

 ...Pt 34 ًايرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا ادب

 ۳۹۹:۰۰۰۰....-:..-.:-. و لوسرلا هب ءاج ام بح ناییإلا ةمالع
 ۹۱۲« أ نم ةيجانلا ةقرفلا تاقضا
 14۸ در ۳ .... ىده ىلإ اعد نم رجآ

 E مس. هتنس نم ةنسایحأ نم رج

 n ماچ نتفلا بابسا

 4 هندسه مالصالا مل نأ نکمی ام رکذ

 . 9999۳۲۲۲ اا



 .بلطلا ةیقیکو ملعلا بلط لع ضيرحتلا باب
 rs ,دلا يف هقطلا ةليضف

7 
tt 
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 ٤
tor 
1 
3 

 ٦
 3 ۲ ملعلا بلط ةليضف
 tw نموا ةلاض ةمكحلا ةملكلا
 ۹ حجانلا هيقفلا ةفص
 AY ملعلا ضبق باب
 4/65 ................. هب لمعلاو سرادت نود نآرقلا ةوالت نع يھنلا
 7 هد لبق معلا بلط لم ا
 1۹۸ لادجلاو ءاریلل ملعلا بلط يف دیدشتلا باب

 اچ .لالضلا ببس لدجلا

 هللا لإ لاجرلا ضغبأ




